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2 Overhalla, omsorgsboliger på Helsesentertomta

Etter forutgående tilbudskonkurranse ble Norconsult AS tildelt oppgaven med utarbeidelse av
komplett grunnlag for utbyggingsvedtak i september 2017. Arbeidet skulle i denne fasen omfatte
byggetrinn 1 for nye omsorgsboliger med fellesarealer på Helsesentertomta i Overhalla slik dette
var definert i konkurransegrunnlaget. Norconsult AS har vært ansvarlig for alle fagområder som
inngår i denne fasen av prosjektet.
Underveis har romprogrammet gjennomgått flere endringer slik at hele prosjektet nå innpasses i et
felles bygg for alle brukerne og ikke 2 som opprinnelig vurdert. Når en har valgt denne løsningen
bygger det på en forståelse av betydningen av økt fleksibilitet, økt sambruk av fellesarealer og
større muligheter for god og rasjonell drift.
Mulig senere sammenbygging med helsesenter og sykehjem via nytt legekontor som neste
byggetrinn, har vært vurdert. En aktuell løsning er vist på eget situasjonskart. Dette alternativet for
sammenbygging har vært premissgivende for lokalisering av byggetrinn 1. Et eventuelt byggetrinn
2 ligger flere år fram i tid, men det foreslås allikevel at det ikke igangsettes store endringer av
utearealet mellom sykehjemmet og byggetrinn 1. Ny opparbeidelse av dette området foreslås
opparbeidet og tilpasset byggetrinn 2 når dette måtte komme.
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Situasjon

På ei relativ stor tomt har det vært vurdert mange mulige plasseringer av byggetrinn 1.
Viktige føringer for lokaliseringen har vært:
Ranemstunet skal ikke rives før byggetrinn 1 er ferdig
Mulig senere sammenbygging med sykehjemmet ivaretas og synliggjøres
Rasjonell utnytting av tomta med størst mulig potensiale for senere utbygging.
Gode parkeringsmuligheter for brukere, ansatte og besøkende.
Ivareta god og sikker adkomst for varelevering, ambulanse, renovasjon og drift.
Legge til rette for gode, skjermete felles og private uteareal for beboerne.
Med disse føringene som utgangspunkt har en kommet til at en plassering nordvest på
tomta er den beste. Nåværende parkeringsplass mot Ferjemannsvegen videreføres kun
med mindre endringer og ny ansatteparkering kan legges øst på området. Dette krever
at adkomst gjennom boligområdet benyttes, noe som er vurdert som en grei løsning
med denne type trafikk.
Denne plasseringen sikrer at kommunen får størst mulig potensiale for senere utbygging
både for nytt bygg som bindeledd mellom byggetrinn 1 og sykehjemmet og eventuelle
nye bygg øst på tomta. Ny adkomstveg nord på tomta bør ikke få mer trafikk enn det
som følger av byggetrinn 1. Det må derfor vurderes tiltak for å forbedre adkomsten
østfra for senere byggetrinn.
Felles hage sør for nybygget har gode solforhold og ligger greit skjermet også før nytt
legesenter bygges grunnet stor avstand og at høydeforskjellen ned til legesenter og
sykehjem muliggjør etablering av et naturlig skille.

Planløsning

Bygget er foreslått oppført i 2 etasjer og er utformet som en hestesko rundt et felles
hageareal. Byggets korridor og felles stuer med kjøkken ligger inn mot hagen og dette
grepet skaper en god oversikt over fellesarealene i anlegget. Selve omsorgsboligene er
plassert på yttersiden av korridoren og gir disse en mer privat og rolig karakter med
utsikt ut av selve helsesenterområdet.
Boligene. Alle boligene har lik utforming og er i utgangspunktet utformet for enslige
beboere. Kjøkken, bad, soverom og stue er utformet for å kunne tilfredsstille vanlige krav
til en enkel liten bolig. Alle leiligheter har egen privat uteplass i form av terrasse eller
balkong. Noen av leilighetene i begge etasjene har intern dør med tanke på tilpassing til
ektepar. Leilighetene er ikke utstyrt med bod, men har 2m ekstra skapplass ved inngang.
Leilighetene er utformet for bruk av rullestol med krav til rullestolsirkel med diameter
180cm. Utvendige boder plasseres i garasjeanlegget og ved hovediinngangen.

4 Overhalla, omsorgsboliger på Helsesentertomta

Avlastningsbolig. Er lokalisert med egen inngang i 1. etasje. Boligen har 3 soverom
med felles stue og bad.
Personalrom. Felles møterom med plass til 8- 10 personer er lokalisert ved hovedinngang
i 1. etasje. I tilknytning til møterommet ligger også garderober med wc og dusj for alle
ansatte. Kontorarbeidsplasser er lokalisert ved stuene i begge etasjer.
Tekniske rom. Nødvendige arealer for tekniske anlegg i 1. og 2. etasje er lokalisert
sentralt i forhold til de arealene de skal betjene. Lokalisering i egen kjeller og på loft
har vært vurdert, men både kostnadsmessig og ikke minst rent praktisk i produksjon og
drift, vil denne løsningen være å foretrekke.

Arkitektur

En har ved utformingen av bygget prøvd å oppnå en klar tilnærming til den generelle
byggeskikken i Overhalla. Boligdelen i anlegget er enkle volumer med saltak som er
ment å knytte anlegget til den tradisjonelle trønderlåna. Mellom og inntil disse formene
ligger korridor og fellesareal med flate tak. Disse underordner seg og binder boligdelene
sammen. Det foreslås å benytte stående trekledning for å forsterke forbindelsen til lokal
byggeskikk.
Konstruktivt er bygget i utgangspunktet tilpasset utførelse i stål med betongelementdekker.
Med utgangspunkt i Overhalla kommunes sterke ønske om miljøvennlig bygging ser vi
også at bygget kan utføres i massivtre. Eventuelt vedtak om en slik utførelse må tas tidlig
i forprosjektfasen slik at nødvendige tilpassinger og endringer ikke fordyrer og forsinker
prosjektet.
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Uteområdet

Ferdselsårer

Funksjoner i planen

Aktivitetsparken

Målsetningen med landskapsplanen for helsetomta er å skape et attraktivt uteområde
både for innbyggerne i Overhalla samt brukerne av helsetjenestene. Intensjonen med
planen er at uteområdet til helsetomta både skal bli et flott område for brukerne samt
et attraktivt turmål og tilføre opplevelser for de som går forbi området.

Det er foreslått en runde med trimstasjoner som kan brukes både av brukere og
forbipasserende. Dette vil skape aktivitet i området samtidig som det også legges
til rette for skjermede områder for brukere som behøver ro og få forstyrrelser. I
hovedsak kan planen deles i tre hoveddeler i forhold til kvaliteter og innhold. Ved
hovedatkomsten til senteret er det foreslått et lite torg. I øst ligger en aktivitetspark. Inntil
de nye omsorgsboligene er det foreslått et skjermet og privat hagerom for beboerne.
Parkeringen er bevisst lagt til ytterkanten for å samle oppholdsarealene i midten.

Byggetrinn

Planen tar hensyn til at det i framtida kommer et byggetrinn 2 som blir plassert
mellom eksisterende bebyggelse og omsorgsboligene i byggetrinn 1. Når byggetrinn
2 er ferdigstilt vil det bli en innomhus forbindelse mellom eksisterende bebyggelse og
byggetrinn 1 omsorgsboliger.
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To viktige ferdselsårer er også implementert i planen, den ene er det regulerte fortauet
som strekker seg langs hele eiendommen i vest mens den andre er gangvegen i vest
som følger elva så langt det lar seg gjøre. Gjennom aktivitetsparken har man forbindelse
mellom disse.

I aktivitetsparken er det lagt inn lekeplass, sittesoner og trim-apparater. Her har man
mulighet til å gå den korte runden eller man kan velge å ta en lengre runde rundt hele
helsetomta.
Hele området skal ha et grønt og variert preg gjennom sesongen med busker, trær,
kjøkkenhage, plenarealer, dufter, årstidsvariasjoner og alle andre kvaliteter det har med
seg.
Planen viser også forslag til plassering av fremtidig byggetrinn ut mot elva.
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Grunnforhold – fundamentering

Ved prosjektering og gjennomføring av bygninger og parkeringsplass blir blant annet
TEK17 «Byggteknisk forskrift» og Eurokode 7 «Geoteknisk prosjektering» lagt til grunn.
Tek17 stiller krav om sikkerhet mot naturfare og om at tiltak ikke skal rase ut eller bli
truffet av rasmasser.
Eurokode 7 stiller krav om dokumentasjon av tilfredsstillende sikkerhet mot ras som kan
ramme tiltaket. Skråninga mot Namsen er bratt og med høydeforskjell 15 til 20 meter.
Det kan slett ikke utelukkes kvikkleire i området. Stabiliteten er per i dag ikke kjent.
Ifølge kvartærgeologisk kart utarbeidet av NGU består det øvre løsmasselaget av
elvetransporterte masser. Slike masser består normalt av sand og grus. Tykkelsen av
dette laget er ikke kjent. Det er grunn til å anta at massene i dybden består av leire.
Kvaliteten av leirmassene og dybden til fastere grunn, er ikke kjent.
Det planlagte bygget kan fundamenteres på banketter og enkeltfundamenter direkte i
grunnen. Eventuelle fyllmasser eller humusholdige masser under fundamenter eller golv
på grunnen må masseutskiftes.
Eventuell parkeringsplass ved toppen av skråninga langs Namsen, bør legges
i terrengnivå slik at man unngår oppfylling ved skråningstoppen. Stabiliteten i
skråninga er ikke kjent og må avklares før bygging settes i gang. Overbygninga for
parkeringsplassen dimensjoneres etter vegvesenets håndbok N200 «Vegbygging», figur
515.1 «Dimensjoneringstabell for parkeringsplasser og terminalanlegg».
Grunnundersøkelser er bestilt av tiltakshaver og disse vil gi avklaringer med hensyn på
stabilitet og grunnforhold.
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Nybygg i to etasjer - bærekonstruksjoner

Det forutsettes direkte fundamentering, generelt grunne fundamenter.
Grunnundersøkelser vil gi supplerende opplysninger for valg av fundamenteringsmetode.
I skisseprosjektet er det forutsatt bæresystem i form av søyler og bjelker av stål for
opplegg av etasjeskille og tak av hulldekke-elementer, hovedsakelig i yttervegger.
Stålkonstruksjonene blir innebygd og skjult i vegg. Bæresystem av stål for nødvendige
utvekslinger for trapp, sjakter og heis. Brannseksjoneringsvegg i plasstøpt betong.
I etasjeskille og tak benyttes hulldekke-elementer.
Som alternativ er det muligheter for å benytte andre materialer i hovedkonstruksjoner. Ved
å benytte skillevegger som bærende, åpnes det opp for større bruk av trekonstruksjoner
i både etasjeskiller og i tak-konstruksjon.
Gulv på grunn av betong, isolert i henhold til forskriftskrav, radonsperre.
Fotskraperister, galvaniserte, ved alle innganger.

Garasjer

Garasjer for brukere, antatt 7 stk samt en del bodareal, totalt 160m2. Gulv på grunn,
bærende bindingsverksvegger kles med trepanel, sperretak tekket med betongtakstein.
Porter for hver garasjeplass.

Elkraft
GENERELLE ELANLEGG
Forsyningsanlegg
Som byggets forsyningsanlegg forutsettes en driftsspenning på 400V som forsynes fra ny
transformatorkiosk plassert ved bygget eller utskifting av eksisterende transformatorkiosk.
Kraftbehovet for utbyggingen er ikke beregnet så det er ikke avklart med netteier NTE
Nett AS om størrelse på anleggstilskudd som må betales av utbygger. Det er stipulert en
kostnad for dette som er medtatt som egen pris i kostnadsoppsettet.
Abonnement
Det blir eget abonnement som dekker hele bygget. I tillegg forutsettes eget abonnement
for elektrokjel. Det er ikke forutsatt egen strømmåler i hver leilighet.
Ved senere utbygging kan byggetrinn 1 vurderes tilknyttet samme abonnement som
byggetrinn 2.

LAVSPENT FORSYNING
Hovedfordeling
I teknisk rom i 1. etasje monteres hovedfordeling utstyrt med strøm målere, effektbrytere
for stigekabler, kurssikringer og overstrømsvern.
Fordelingen kan vurderes tilknyttet senere utbygging for byggetrinn 2.
Lavspent forsyningsanlegg
I fellesareal i 1. og 2. etasje plasseres underfordelinger i bygningsmessige nisjer som er
plassert vertikalt mellom 1. og 2 etasje. Disse nisjene benyttes som vertikal føringsvei for
kablingen i byggeet.
Elkraft fordeling for driftsteknisk installasjoner
Det medtas elektriske forsyningsanlegg for ventilasjonsanlegg, varmepumpe, elektrokjele,
VVB og kabelanlegg for VVS-tekniske anlegg.
Forøvrig inngår generelle anlegg med stikkontakter, tilførsel til forbruksmaskiner,
oppvaskmaskin, kjøkkeninstallasjoner etc.

Generelle installasjoner
Det er medtatt føringsveier som kabelbro, noe montasje/føringskanaler og noe rør i
grunn.
Jordingsanlegg er medtatt med jordelektrode som wire rund bygget og
utjevningsforbindelser til utsatte anleggsdeler.
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LYSANLEGG
Generelt
Byggets lysanlegg vi bli planlagt i henhold til anbefalinger gitt av “Selskapet for Lyskultur”
hva angår forhold som lysnivå, kontrastvurderinger etc. Anlegget tilpasses spesielt for
bolig og industribygg.
Det benyttes lysarmaturer med god virkningsgrad, LED-lyskilde.
Ved alle ytterdører til bygget monteres belysningsarmaturer.
På mindre rom som toalett, lager etc. benyttes kun bevegelsesdetektorer.
Det benyttes bevegelsesdetektorer og overstyring fra SD-anlegget for fellesareal.
I møterom, trimrom og felles stuer benyttes bevegelsesdetektor i tillegg til trinnløs
dimming.
Ledelyssystemer
I rømningsveier, større oppholdsrom samt HWC er medtatt ledelyssystemer med
markerings- og henvisningsskilt iht. gjeldende forskrifter. Det forutsatt desentralisert
anlegg.

ELVARMEANLEGG

Det er ikke medtatt noe elektrisk oppvarming.
Til å dekke transmisjonstap og oppvarming av ventilasjonsbatterier benyttes vannbåren
energi.

RESERVEKRAFT
Nødstrømsaggregatkraft
Det er forutsatt tilknytning av noe prioritert nødstrømsforsyning til bygget som tilknyttes
eksisterende nødstrømsaggregat for sykeheimen. Dette blir primært for noe belysning i
fellesareal og for pumper etc. for varmeanlegget i bygget.
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UPS til automatiske døråpnere
Det er medtatt UPS og kursopplegg for alle dører med dørautomatikk.
Solcelleanlegg.
Det er medtatt en komplett installasjon av 160 m2 med solcellepanel på takflaten.
Anlegget har ikke ha energilagring.
Det er ikke utarbeidet rapport med stedsriktige produksjonstall og vurdert kost/nytte
verdi.
Bygningstekniske arbeider i forbindelse med installasjonen medtas av arkitekt.

Tele og automatisering
GENERELLE ANLEGG

Det etableres 19” tele/datarack med nødvendig patchepanel etc. i teknisk rom i 1. etasje.
De tele/datatekniske installasjoner tilknyttes fiberkabel fra kommunalt anlegg som
legges inn til byggetrinn 1 og føres videre til sykeheimen.
Eksisterende fiberkabel til sykeheimen kan da fjernes.

DATAKOMMUNIKASJON

I bygget monteres dataspredenett som stjernenett med uttak på møterom, felles stuer,
ansatteplasser og oppholdsrom samt opplegg til prosjektor i møterom.

TELEFONANLEGG

Det er ikke tatt med egen kabling for telefonanlegg.

ALARM OG SIGNAL
Brannalarmanlegg
Det monteres et heldekkende brannvarslingsanlegg med brannsentral plassert i 1. etasje
og brannmannstablå i rom for ansatte.
Velferdsteknologi inkl. adgangskontrollanlegg og pasientvarslingsanlegg
Det ønskes fra Overhalla kommune å benytte anlegg fra Hepro.
Kostnader og ønsket funksjoner for dette avklares med Hepro av Overhalla kommune.
Porttelefonanlegg
Det ikke medtatt porttelefonanlegg.

LYD- OG BILDEANLEGG
Fellesantenneanlegg
Det legges opp for tilknytning av kabel-TV fra NTEBB som legges fra sykeheimen.
Det er tatt med uttak i beboerrom og felles oppholdsrom.

HEIS, BÅREHEIS

Ved hovedinngangen er det medtatt en personheis som type båreheis med kupemål
BxL=1100x2100.
Samtlige betjeningsfunksjoner tilpasses universell utforming og HC- krav.

UTENDØRS EL - KRAFTANLEGG
Utendørs belysning
Det er tatt med 13 stk. mastearmaturer i areal ved bygget og ved nye parkeringsplasser.
Ved hovedinngang og biinganger monteres belysning på bygget, se “Lysanlegg”.
Anlegget styres med felles fotocelleautomatikk og urstyring over SD-anlegg.
Det tatt med 6 stk. «smart» veibelysningsarmaturer for Ferjemannsvegen som tilknyttes
eksisterende forsyning, komplett med opplegg.
Elbil ladding
Det er tatt med totalt 26 stk. uttak på ca. 7,2 kW for elbillading fordelt på 3 stk.
parkeringsplasser.

AUTOMATISERINGSANLEGG

Alle tekniske anlegg som varme-, ventilasjonsanlegg, strømmåler og noe lys-styring
vil kunne styres og programmeres SD-anlegg som kommuniseres med eksisterende
anlegg fra EM-systemer.
Utstyr og komponenter som leveres av automatikkleverandør medtas av VVS-rådgiver.
Herunder er medtatt kostnader for kabelopplegg og tilkoblinger av utstyr for SDanlegget.
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VVS-installasjoner

Sanitæranlegg

Generelt
Skisseprosjektet for de VVS tekniske anlegg inngår som en naturlig del av det tverrfaglige
prosjekt med alle fag, hvor også prinsipielle valg med hensyn til bygningsmessige
tilpasninger skal være ivaretatt.

Generelt.
Generelt omfatter sanitæranlegget systemene tappevann, spillvann og overvann samt
sanitærutstyr/ spesialutstyr inne i bygget.

Overordnede premisser
I tilknytning til de VVS tekniske anlegg skal disse utføres ihht diverse krav fra myndighetene.
De viktigste krav, lover og forskrifter er som følger: (siste dato er gjeldende)
Plan og bygningslov.
«Rett og slett», veiledning til byggeforskriften.
Arbeidsmiljøloven.
«Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen». Veiledning til Arbeidsmiljøloven nr 444.
«Normalreglement for sanitæranlegg» Utgitt av Kommunenes Sentralforbund.
Våtromsnormen.
Lokale prosjektanvisninger.
Dokumentasjon.
Skisseprosjekt er basert på følgende:
Arkitekttegninger fra Norconsult.
Prosjekteringsmøter med referater.
Brukeruttalelser/ byggherreuttalelser.
VVS-tekniske rom og føringsveier.
I plan 1 vil sprinklersentraler, varmesentral og vanninntak sprinkler bli plassert. Avhengig
av valgt varmesystem vil det være behov for alternative plasseringer som utvendig eller
på tak.
I plan 2 vil det på hver side av brannseksjonsvegg bli etablert ventilasjonsrom.
Hovedføringer for ventilasjon blir i korridorer og fordeles til alle arealer.
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Spillvann.
Avløpssystem utføres som separatsystem med selvfallsanlegg innvendig i bygget og
føres ti 1 m utenfor grunnmur.
Overvann.
For avvanning av flate tak medtas innvendig nedløp som føres til 1 m utenfor grunnmur.
For avvanning av saltak (utvendige nedløp) henvises til ark.underlag.
Vann.
Kaldt forbruksvann og vann til sprinklersentraler tas fra utvendig kommunal ledning og
føres som separate ledninger fram til teknisk rom. Grensesnitt 1 m utenfor grunnmur.
Varmtvann produseres via varmtvanns-beredere/ veksler mot varmeanlegget.
Sanitærutstyr.
Det er medregnet sanitærutstyr som ivaretar bygget med de romløsninger som framgår
av arkitektens tegninger.

Varmeanlegg
Generelt.
I tilknytning til skisseprosjektet er det blitt utredet flere alternativer til varmekilde. Aktuelle
varmekilder er pelletsanlegg, solcelller/solfangere, væske/vann varmepumpe, bioolje etc.
I tillegg er beslektet bygningsmasse i nærheten vurdert sammen med fyringssystemet.
Det vises til egen rapport med kostnader som er vedlagt skisseprosjektet.

Oppvarming.
Oppvarming skjer via gulvvarme for nybygg. Gulvvarmerør legges i trinnlydplater med
spor samt varmefordelingsplater for å få et hurtig responderende golv.

Ventilasjonsprinsipp.
For hele bygget gjelder det at det vil bli benyttet omrøringsventilasjon, med tilførsel fra
tak/vegg og avtrekk tak/vegg.

Sprinkleranlegg

Komfortkjøling

Generelt.
Ifølge RIBR skal bygget fullsprinkles ihht forskriftene.
Brannrapport vil bli lagt til grunn for omfang og arealer for sprinkleranlegget.
Boligsprinkling fpr plan 1 og plan 2. Tørrsprinkling for kaldt loft.
Det vil bli etablert sprinklersentraler som plasseres i teknisk rom plan 1.

Generelt.
Ventilasjonsanleggene får installert comfort-del(cooler).
I tillegg vil uteluftens kjølekapasitet bli utnyttet maksimalt for å tilfredsstille oppsatte krav
til romtemperatur vår/høst.

Gass og trykkluft
Det vil ikke bli montert slike anlegg i bygget.

Prosesskjøling
Det vil ikke bli montert prosesskjøling i bygget. For kjøling for øvrig henvises til kap. 3.7.

Luftbehandling

Vannbehandling
Det vil ikke bli montert vannbehandling i bygget.

Automatisering
AUTOMASJONSANLEGG.
Styre og overvåke varme- og ventilasjonsanleggene. Anlegget skal overvåke og varsle
feil på sprinklersentraler og evt kjøleanlegg. Forøvrig henvises til RIE`s automatikkbehov.

Generelt.
Det velges flere separate ventilasjonsanlegg tilpasset byggets oppdeling
(brannseksjonering). Hvert anlegg har balanserte luftmengder og er konstruert for
krav til brannventilering. Brukerfunksjonene til de enkelte rom/soner stiller krav til
luftbehandlingsanleggenes funksjon og kapasitet via variabel mengde.
Ingen av anleggene skal ha noen form for oppvarmingsfunksjon, men kun benyttes som
friskluftanlegg. For øvrig skal luftinntak/ avkast plasseres slik at kortslutning unngås.
Ventilasjonsaggregatene leveres med ferdig internt koblet automatikk.
Diverse spesialavtrekk forutsettes montert.
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UTENDØRS VA
Generelt.
Det vil bli etablert separate ledninger for henholdsvis spillvann-, overvann og
vannforsyning (forbruk/brannvann).
Mottatt grunnlag for eksisterende anlegg er noe mangelfullt. Det er ikke foretatt
registreringer i marken og kapasitetsberegninger på eksisterende ledninger. Dette må
ivaretas i forbindelse med videre prosjekteringen, samt dimensjonering av spillvann- og
overvannsledninger.
I kostnadsoverslaget er det benyttet antatt ledningsdimensjoner.
Vannforsyning
Vannledninger for brannvann og forbruksvann til nytt bygg (Fase 1) blir tilknyttet
eksisterende kommunal vannledning (ny vannkum på eksist. VL225 PVC) beliggende i
Ferjemannsvegen og føres i fellesgrøft med nye spillvanns- og overvannsledninger frem
på nordside av nytt bygg. I ny vannkum er det medtatt nytt brannvannsuttak.
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Spillvann
Eksisterende spillvannsledning (fra området ved kirke) kommer i konflikt med nytt bygg
og må legges om. Ny spillvannsledning legges fra tomtegrense (pkt. A) og sørover og
tilkobles eksisterende VA-trase (pkt. B) som kommer fra Ferjemannsvegen og går langs
nordsiden av sykeheimen. Nødvendige kummer settes ned på ledningsstrekkene.
Overnevnte eksisterende trase (pkt. B – C) kan komme i konflikt med byggetrinn 2, og
må da eventuelt legges om. Det er ikke medtatt kostnader for dette i kostnadsoverslaget
for Fase 1.
Overvann
For overvannshåndtering er det lagt til grunn at det benyttes infiltrasjonssandfang med
overløp til overvannsledning, samt flomveier på terreng som fører overvann ut til elva.
Nødvendige kummer settes ned på ledningsstrekkene.
I forbindelse med utbygging av fase 2 bør det vurderes å lede overvann (fra pkt. B)
direkte ut i elva. Aktuell utførelse er etablering av utslippsledning ved styrt boring ut i
elva.
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Brannkonsept
TEK17 legges til grunn for prosjekteringen.
Bruk som omsorgsboliger/omsorgssenter medfører risikoklasse 6. Med 2 etasjer
medfører dette brannklasse 2. Med utgangspunkt i bruken er det forutsatt normal
brannenergi, dvs. mellom 50-400 MJ/m2 omhyllningsflate.

Byggene forutsettes plassert minimum 8,0 m fra bygg på nabotomter, samt minimum
4,0 m fra tomtegrense.
Bygget må utføres med bæresystem R60[B60], trapper utføres med klasse R30 [B30].
Bygget kunne i utgangspunktet vært utført uten seksjonering ift. arealstørrelse og bruk
forutsatt som omsorgsboliger, men for å ha fleksibilitet er det besluttet å etablere et
seksjoneringsskille REI-M 120 [A120] ca. midt i bygget som gir mulighet for horisontal
evakuering. Branncellebegrensende skiller utføres for øvrig med klasse EI60[B60].
Byggene utføres med gjennomgående rømningsveier utført som egne brannceller.
Dette gjelder også alle pasientrom, tekniske rom, el-tavler, lager, stuer osv. Stuer inntil
50 m2 kan utføres med glass mot rømningsvei med klasse E30 når bygget sprinkles.
Tekniske anlegg, ventilasjon, evt. solcelleanlegg mm må utføres slik at de ikke gir økt
risiko for brann og brannspredning. Dersom det skal monteres solcelleanlegg må dette
vurderes spesielt ift. risiko. Dette gjelder også evt. andre forhold som kan medføre økt
brannfare, f.eks. oppbevaring av gass eller likn. Da bygget seksjoneres må det etableres
eget ventilasjonsrom på hver side av seksjoneringsskillet.
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Rømning fra bygget vil være via 2 trapper type Tr2 med utgang dirkete til det fri. Utgang
fra rømningsveier skal skjermes 5,0 m med branncellebegrensende bygningsdeler.
Bygget skal utføres med sprinkleranlegg iht. NS-EN12845. Pasientrom og rømningsveier
kan sprinkles iht NS-INSTA 900 type 3. Det skal i begge tilfeller benyttes QR-hoder på
sprinkler i pasientrom og rømningsvei. I tillegg skal bygget utføres med brannalarmanlegg
(kategori 2), med direktevarsling til brannvesenet. Det skal være markeringsskilt over
alle dører til/i rømningsvei, samt lavtsittende ledesystem i rømningsveier. Det må også
etableres system for nødbelysning i bygget som omfatter rømningsveier, samt evt.
areal hvor det etter en risikovurdering utført av eier/bruker er avdekt behov for dette.
Bygget skal utføres med brannslanger som dekker alle areal samt at det skal monteres
håndslokkere i teknisk rom og felleskjøkken.
Rundt bygget skal det tilrettelegges for brannvesenets innsats med kjørbar vei for
adkomst, oppstillingsplass og brannkum med kapasitet på minimum 50 l/s og to uttak
maksimalt 50 m fra hovedangrepsvei.

Energikonsept
Bakgrunn
Norconsult AS har på oppdrag fra Overhalla kommune utført energisimuleringer for
Overhalla Helsesenteret mot myndighetskrav, samt prosjektspesifikke krav i skissefasen.

Nedenfor har vi beskrevet de fire hovedkrav for Overhalla Helsesenter:

Senteret er tenkt bygget ut i to trinn. Byggetrinn 1 (BT1) består av omsorgsboliger.
Foreløpig forslag i skisseprosjektet viser et bygg på 2 etasjer med et oppvarmet
bruttoareal på ca. 1 700 m2. Byggetrinn 2 skal være en helsefløy. Siden det er usikker når
BT2 startes er BT2 ikke tatt med i videre vurderinger.
Dette notatet skal belyse noen vurderinger rundt både valg av energikonsept og valg av
aktuelle kilder til oppvarming for overnevnte bygningsmasse.
I tillegg tas det med noen vurderinger vedrørende en felles oppvarmingsløsning
for overnevnte nybygg og eksisterende kommunal bygningsmasse ved Overhalla
helsesenter.
Energikrav
Overhalla Kommune har stilt ambisiøse krav til Overhalla Helsesenter.
Energibruk av bygninger kan beregnes etter forskjellige standarder, som NS3031 og
NS3701. Standarder angir fast inndata som eksempelvis klima, belysning, driftstider til
ventilasjon, samt brukstider og belastning til personer, belysning, og teknisk utstyr. Dette
gjør at beregningene er godt egnet til å sammenligne bygninger, men reell energibruk
vil avvike fra utførte beregninger. Avhengig av beregningsstandard vil man få ulike
resultater.
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Løsninger
Bygningskategori omsorgsboliger
Omsorgsboliger er ikke definert som egen bygningskategori, verken i byggeteknisk
forskrift eller i passivshusstandard. Avhengig av andel fellesareal, internlaster, og
planlagte luftmengder for bygget i sin helhet kan man fastsette bygningskategori. For
Overhalla Helsesenter er det mest nærliggende å benytte bygningskategori «sykehjem»
i videre vurderinger.

Enovastøtte
Siden prosjektet har såpass høye ambisjoner bør det vurderes å søke om Enovastøtte
så tidlig som mulig. Det er viktig å søke om støtte før man beslutter å gjennomføre
prosjektet. Det vil si prosjektet må ikke være startet opp eller besluttet igangsatt.
Norconsult ønsker å informere om særlig to støtteprogram:
1.
Varmesentraler: dersom man ønsker å installere varmesentral basert
på fornybare energikilder. Investeringsstøtte opptil 1 million kroner, basert på
forhåndsdefinerte støttesatser. Investeringen støttes med inntil 45 prosent. Flis, briketter
og pellets får 1700 kr/kW installert effekt, mens væske-vann-varmepumper og luftvann-varmepumper får henholdsvis 1600 kr/kW og 1100 kr/kW. For solfangere gis det
201 kr/m2
2.
Kommersiell utprøving: støtteprogram for byggutviklere som ønsker å
strekke seg lengre enn dagens tekniske standarder og hyllevareløsninger. Prosjektet
må redegjøre for innovativitet og spredningseffekt. Støtte gis i konkurranse mellom
prosjektene. Støtte gis som investeringsstøtte etter sjablongmessig forbedring iht. TEK
mtp. effekt- og/eller energireduksjon:
a.
10 % forbedring gir 100 kr/m2
b.
25 % forbedring gir 150 kr/m2
c.
50 % forbedring gir 250 kr/m2
Vi kan bistå i neste fasen ved å ta kontakt med Enova. Vi kan imidlertid ikke garantere
at prosjektet får Enovastøtte.
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Passivhus - bygningsmessige og tekniske tiltak
Minstekrav til bygget vil være å oppnå passivhusstandard, dvs. at man må legge til
grunn en godt isolert bygningskropp, samt effektive installasjoner
Det er foreløpig lagt til grunn bygningsmessige verdier som er noe bedre enn
minstekravene i standarden, for å få et så lavt netto energibehov som mulig. Det er lagt
til grunn følgende verdier:
U-verdi gulv: 0,12 W/m2K, tilsvarer ca. 300 mm isolasjon
U-verdi yttervegg: 0,15 W/m2K, tilsvarer ca. 350 mm isolert bindingsverk.
U-verdi tak: 0,10 W/m2K, tilsvarer ca. 400 mm isolasjon
U-verdi vinduer/dører: 0,80 W/m2K (minstekrav i passivhusstandard)
Normalisert kuldebroverdi: 0,03 W/m2K, tilsvarer ca. 150 mm 			
		
kuldebroisolasjon foran dekkeforkant, samt gode kuldebroløsninger 		
		
rundt ringmur og fundament (minstekrav i passivhusstandard)
Lufttetthet: 0,6 h-1 (minstekrav i passivhusstandard)
Utvendig solavskjerming på solbelastede fasader. I neste fasen bør man
		
ut fra inneklimasimuleringer vurdere behovet nærmere, for å 		
		
optimalisere både inneklima, temperaturforholdene, samt 		
		oppvarmingsbehovet.
På tekniske anlegg er det lagt til grunn følgende verdier:
Virkningsgrad varmegjenvinner: 90 % (minstekrav Overhalla Kommune)
SFP-faktor innenfor driftstid: 1,50 kW/m3/s (minstekrav i passivhusstandard)
SFP-faktor utenfor driftstid: 1,00 kW/m3/s
Luftmengder iht. NS3031: 9,00 m3/hm2 innenfor driftstid, 2,00 m3/hm2 		
utenfor driftstid
Luftmengder iht. NS3701: 7,00 m3/hm2 innenfor driftstid, 3,00 m3/hm2 		
		utenfor driftstid
Reell luftmengde er foreløpig anslått rundt 12.000 m3/h av RIV, dvs. ca. 		
		
7,6 m3/hm2 (maks) og 6,1 m3/hm2 ved å ta hensyn til VAV-styring
Belysningseffekt: 5 W/m2 (LENI tall på 29,1 kWh/m2 – minstekrav i 		
		
passivhusstandard.)

Løsninger for termisk energiforsyning
Følgende løsninger er vurdert i skissefasen:
Varmepumpe basert på energibrønner eller grunnvarme
Nærvarmeanlegg biopellets er aktuell for hele helsesentret (dvs 			
		
eksisterende pluss BT
Nærvarmeanlegg med bioolje er aktuell for hele helsesentret (dvs 		
		
eksisterende pluss BT1).
Solfangere
I samråd med Overhalla Kommune er det besluttet at følgende løsninger ikke er aktuelle
å vurdere nærmere:
Utnyttelse av Namsen som energikilde.
Utnyttelse av avløpsvann som energikilde
Fjernvarmeanlegg flis
Effekt- og energibehov oppvarming
En første overordnet beregning viser at netto effekt- og energibehov til oppvarming
(dvs. varme, ventilasjon og tappevann) er som følger:

Grunnforhold for boring av brønner eller bruk av grunnvann som energikilde til
varmepumper må sjekkes nærmere for å avklare om dette i det hele tatt er aktuelt på
dette stedet. Bore-/grunnrapport skal utarbeides av NC parallelt med dette prosjektet.
Dersom varmepumper velges, ønsker Overhalla kommune å bruke varmepumpe med
en COP på minst 4.
En varmepumpe dimensjonert for ca. 50% av makseffekt (dvs. ca. 22 kW) vil koste ca.
700 000 kroner inklusive energibrønner og elkjel som dekker 100% av effektbehovet.
Lagringsløsninger for overskuddsvarme (vha brønner)

Dersom man har et kjølebehov i bygget vil man kunne bruke energibrønner for dumping

av overskudsvarme. Dette vil normalt være i en kombinasjon med varmepumpe som
oppvarmingsløsning. Ventilasjonskjøling er kun tenkt brukt til fellesarealer for BT1.
En slik løsning med frikjøling mot brønner vil således påvirke levert energi, men
ikke oppvarmingskarakter. En økt virkningsgrad i et varmesystem vil kunne påvirke
oppvarmingskarakteren.
Biokjel

Varmepumpe
Her brukes det omgivelsesenergi ved hjelp av varmepumper. Andelen til
oppvarmingsbehovet som kan dekkes med varmepumpen er typisk begrenset til 70-80%.
I tillegg regnes strømforbruk til drift av varmepumpe med i andelen el og fossilt. Dette vil
variere litt avhengig av varmepumpeløsning og årsvirkningsgrad. Varmepumpeløsning
alene med el som spisslast vil ikke klare å oppnå kravet om maks 30% fossilt og el.

En biokjel kan brukes til oppvarming og kan fyres med fast biobrensel som biopellets. En
biokjel kan ha et bidrag på 80% til oppvarming og tappevann. En oppvarmingsløsning
med biokjel og f.eks. el som spisslast vil derfor kunne oppnå kravet på maks 30% fossilt
og el. Det er noe usikkerhet rundt valg av bioolje som oppvarmingskilde til biokjelen
for BT1 ift Energimerkeordningen. Den ligger nemlig ikke inn som standard valg for
biokjeler og dette må avklares nærmere.
Ut i fra effektbehovet for BT1, så vil det være behov for en relativ liten biokjel i størrelse
30-40 kW hvis den dekker 80% av effektbehovet. Dette alternativet er ikke nærmere
vurdert, men det er sett på et alternativ med biokjel i en kombinert fyringsløsning med
eksisterende bygg.
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Biokjel i kombinert fyringsløsning med eksisterende helsesenter
Eksisterende helsesenter består av 4 bygninger med et totalt oppvarmet areal på
4730m2. Det totale energiforbruket var i 2017 på ca. 1 240 000 kWh, hvorav 637 000
gikk til vannbåren oppvarming. Maks effekt til elkjel var i 2017 på 216 kW, men det er i
tillegg brukt noe oljefyring. Eksisterende oljekjel og tank er fra 1987, mens brenner er
fra 2003. Kapasitet er 300 kW. Fra 2020 vil det være forbud å fyre med fossil fyringsolje.
Totalt maks effektbehov til oppvarming vil antagelig ligge på ca. 300 kW. Eksisterende
varmeanlegg er et 80/60 system.

Løsning for elektrisk energiforsyning - solceller
Solceller må antagelig brukes for å kunne oppnå kravet til den lave energiramme for
bygget. Størrelse av et solcelleanlegg må beregnes ut fra tilgjengelige arealer og behovet
for elektrisk energi i bygget. Disse beregningene må vise hvor mye av energibehovet
kan dekkes med solceller og hvordan dette påvirker kravet til mengde levert energi. En
første beregning viser at et effektivt areal på 160 m2 med solceller på tak vil kunne levere
ca. 22 000 kWh og dermed redusere mengden levert energi med ca. 14 kWh/m2 BRA.
Kostnad for et slikt solcelleanlegg er på ca. 600 000,- kroner eks.mva.

Man kan da også vurdere å etablere en ny fyringsløsning som dekker både eksisterende
og BT1. Ut i fra overnevnte vurderinger vil en fyringssentral basert på fastbiobrensel med
el eller bioolje som spisslast i så fall være et fornuftig valg slik at kravene til nybygget
oppfylles. Man kan da forutsette at varmen fra biokjelen prioriteres levert til BT1. En
slik løsning bør utarbeides nærmere for å kunne si noe mer om dimensjoner, praktiske
løsninger, kostnader, lokale utslipp og drift.

Lagringsløsninger for solcelleenergi
En lagringsløsning for solcelleenergi med f.eks. batterier vil ikke påvirke
oppvarmingskarakteren, men det vil påvirke netto energibehov. Dette vil i prinsipp øke
den mengden solenergien som bygget kan bruke selv. Virkning av et slikt system må
dokumenteres. Det må evt. undersøkes nærmere hvilke praktiske løsninger som er
tilgjengelige
.

En overordnet vurdering gir et effektbehov til oppvarming for en felles fyringsløsning
for eksisterende bygg og BT1 på 300 + 45 = 345 kW. Man vil i så fall velge en biokjel på
ca. 300 kW og bruke f.eks. elkjel eller biooljekjel til spiss- og reservelast. Disse tallene må
kontrolleres dersom man vil gå videre med denne løsningen.
Erfaringstall viser at en ny varmesentral med pelletskjel, silo og skorstein inkl.
containerbygg vil koste ca. 3 200 000,- kroner (eks.mva). Disse kostnadene kan da
fordeles mellom BT1 og eksisterende bygg etter f.eks. fordelingen av effektbehovet. BT1
må is så fall dekke 13% av kostnadene, dvs 416 000 kroner.
Solfangere
Solfangere dimensjoneres ofte for å klare å levere ca. 50% av tappevannsbehovet.
For BT1 betyr det at solfangere må levere ca. 25 000 kWh per år. Det vil kreve et
solfangerareal på ca. 64 m2. En slik solfangerløsning vil ha en kostnad på ca. 450 000
kroner eks.mva.
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Resultater/oppsummering

De forskjellige energiforsyningsalternativer kan settes sammen til seks ulike alternativer:
1.
Kun passivhus
2.
Passivhus + solceller + pellets
3.
Passivhus + solceller + bioolje
4.
Passivhus + solceller
5.
Passivhus + solceller + varmepumpe berg-/jordvarme
6.
Passivhus + solceller + varmepumpe berg-/jordvarme + solfangere
Resultater av de foreløpige energisimuleringer er vist i Tabell 3. Energisimuleringer er
utført med antatte dekningsgrader og systemvirkningsgrader som oppgitt i Tabell 4.
Det fremkommer at ingen av foreslåtte løsninger tilfredsstiller kravet på 55 kWh/m2år,
verken når det legges til grunn NS3031 eller NS3701. Alternativ 1, kun passivhus, ligger
på rødt A og viser at utgangspunktet er levert energi rundt 124 kWh/m2.

Alternativ 2 og 3 oppfyller krav til mørkegrønn, men er dårligst på levert energi. Alternativ
5 og 6 basert på varmepumpe berg/-jord varme klarer ambisjonen mhp 60 % reduksjon
ift. TEK hvis man legger til grunn bygningskategori «sykehjem». Alternativ 6 oppfyller i
tillegg kravet til mørkegrønn energimerke.
Det må undersøkes nærmere om berg-/jordvarme er et reell alternativ basert på
grunnforholdene. I tillegg bør man se nærmere på størrelse på solcelleanlegg. Ut fra
energikrav bør den være så stor som mulig, samtidig som Overhalla Kommune har
uttrykt et ønske at solcelleanlegg bør dimensjoneres for reell egenbruk, og ikke for
eksport. Dette innebærer at man må legge til grunn maksimal forventet el.bruk om
sommeren for dimensjonering av solcelleanlegget.
Tabell 3 Resultater av foreløpige energisimuleringer i skisseprosjekt Overhalla Helsesenter BT1
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Simuleringsnavn: Evaluering
Tid/dato simulering: 10:10 2/3-2018
Programversjon: 6.008
Simuleringsansvarlig: Norconsult AS v/ Sondre Dahlen Lund
Firma: Norconsult AS
Inndatafil: \\n...\Overhalla - NS3031 28.02.smi
Prosjekt: Overhalla kommune - Helsebygg
Sone: Overhalla;

Simuleringsnavn: Evaluering
Tid/dato simulering: 10:10 2/3-2018
Programversjon: 6.008
Simuleringsansvarlig: Norconsult AS v/ Sondre Dahlen Lund
Firma: Norconsult AS
Inndatafil: \\n...\Overhalla - NS3031 28.02.smi
Prosjekt: Overhalla kommune - Helsebygg
Sone: Overhalla;

Resultater av evalueringen
Evaluering av
Energiramme
Minstekrav
Luftmengder ventilasjon
Energiforsyning
Samlet evaluering

Energiforsyning (§14-4 (1))

Beskrivelse
Bygningen tilfredsstiller energirammen ihht. §14-2 (1)
Bygningen tilfredstiller minstekravene i §14-3
Luftmengdene tilfredsstiller minstekrav gitt i NS3031:2014 (tabell A.6)
Fossilt brensel benyttes ikke i oppvarmingsanlegget (§14-4)
Bygningen tilfredsstiller byggeforskriftenes energikrav

Beskrivelse
Bruker fossilt brensel til oppvarming

Verdi
Nei

Krav til energifleksible varmeløsninger (§14-4 (2))
Bygning over 1000 m2 oppvarmet bruksareal skal ha energifleksible varmesystemer og tilrettelegges for bruk
av lavtemperatur varmeløsninger.
Dette er ikke en del av evaluering i SIMIEN og må derfor dokumenteres på annen måte.

Energiramme (§14-2 (1), samlet netto energibehov)
Beskrivelse
1a Beregnet energibehov romoppvarming
1b Beregnet energibehov ventilasjonsvarme (varmebatterier)
2 Beregnet energibehov varmtvann (tappevann)
3a Beregnet energibehov vifter
3b Beregnet energibehov pumper
4 Beregnet energibehov belysning
5 Beregnet energibehov teknisk utstyr
6a Beregnet energibehov romkjøling
6b Beregnet energibehov ventilasjonskjøling (kjølebatterier)
Totalt beregnet energibehov
Forskriftskrav netto energibehov

Verdi
0,6 kWh/m²
9,1 kWh/m²
29,8 kWh/m²
23,5 kWh/m²
1,8 kWh/m²
37,4 kWh/m²
23,4 kWh/m²
0,0 kWh/m²
5,0 kWh/m²
130,5 kWh/m²
195,0 kWh/m²

Energibudsjett reelle verdier (§14-2 (5))
Energipost
1a Romoppvarming
1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier)
2 Varmtvann (tappevann)
3a Vifter
3b Pumper
4 Belysning
5 Teknisk utstyr
6a Romkjøling
6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier)
Totalt netto energibehov, sum 1-6

Energibehov
372 kWh
9689 kWh
47105 kWh
37225 kWh
1020 kWh
73920 kWh
36960 kWh
0 kWh
833 kWh
207124 kWh

Spesifikt energibehov
0,2 kWh/m²
6,1 kWh/m²
29,8 kWh/m²
23,5 kWh/m²
0,6 kWh/m²
46,7 kWh/m²
23,4 kWh/m²
0,0 kWh/m²
0,5 kWh/m²
130,9 kWh/m²

Minstekrav (§14-3)
Beskrivelse
U-verdi yttervegger [W/m²K]
U-verdi tak [W/m²K]
U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K]
U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K]
Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time]

SIMIEN; Evaluering Energiregler 2016

32 Overhalla, omsorgsboliger på Helsesentertomta

Verdi Krav
0,15 0,22
0,10 0,18
0,09 0,18
0,80 1,20
0,60 1,50
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SIMIEN

SIMIEN

Evaluering Energiregler 2016

Evaluering Energiregler 2016

Simuleringsnavn: Evaluering
Tid/dato simulering: 10:10 2/3-2018
Programversjon: 6.008
Simuleringsansvarlig: Norconsult AS v/ Sondre Dahlen Lund
Firma: Norconsult AS
Inndatafil: \\n...\Overhalla - NS3031 28.02.smi
Prosjekt: Overhalla kommune - Helsebygg
Sone: Overhalla;

Simuleringsnavn: Evaluering
Tid/dato simulering: 10:10 2/3-2018
Programversjon: 6.008
Simuleringsansvarlig: Norconsult AS v/ Sondre Dahlen Lund
Firma: Norconsult AS
Inndatafil: \\n...\Overhalla - NS3031 28.02.smi
Prosjekt: Overhalla kommune - Helsebygg
Sone: Overhalla;

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare
1a Direkte el.
1b El. til varmepumpesystem
1c El. til solfangersystem
2 Olje
3 Gass
4 Fjernvarme
5 Biobrensel
6. Annen energikilde
7. Solstrøm til egenbruk
Totalt levert energi, sum 1-7
Solstrøm til eksport
Netto levert energi

Levert energi
208033 kWh
0 kWh
0 kWh
0 kWh
0 kWh
0 kWh
0 kWh
0 kWh
-22081 kWh
185952 kWh
-1 kWh
185952 kWh

Dokumentasjon av sentrale inndata (1)
Spesifikk levert energi
131,5 kWh/m²
0,0 kWh/m²
0,0 kWh/m²
0,0 kWh/m²
0,0 kWh/m²
0,0 kWh/m²
0,0 kWh/m²
0,0 kWh/m²
-14,0 kWh/m²
117,5 kWh/m²
-0,0 kWh/m²
117,5 kWh/m²

Solcellepanel (PV-system)

Verdi
860
845
845
237
1582
4356
0,15
0,10
0,09
0,80
15,0
0,03
27
0,60
90

Dokumentasjon

Verdi
89,8
1,50
9,00
2,00
0,97
150
20,3
2,50
22,0
50
0,50
0,00
0,50
0,60
16,0

Dokumentasjon

Dokumentasjon av sentrale inndata (2)

Energiproduksjonen fra solcellepaneler tilsvarer 14.0 kWh/m² (når denne er større enn 20 kWh/m² økes
energirammen med 10 kWh/m²)
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Beskrivelse
Areal yttervegger [m²]:
Areal tak [m²]:
Areal gulv [m²]:
Areal vinduer og ytterdører [m²]:
Oppvarmet bruksareal (BRA) [m²]:
Oppvarmet luftvolum [m³]:
U-verdi yttervegger [W/m²K]
U-verdi tak [W/m²K]
U-verdi gulv [W/m²K]
U-verdi vinduer og ytterdører [W/m²K]
Areal vinduer og dører delt på bruksareal [%]
Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]:
Normalisert varmekapasitet [Wh/m²K]
Lekkasjetall (n50) [1/h]:
Temperaturvirkningsgr. varmegjenvinner [%]:
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Beskrivelse
Estimert virkningsgrad gjenvinner justert for frostsikring [%]:
Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kW/m³/s]:
Luftmengde i driftstiden [m³/hm²]
Luftmengde utenfor driftstiden [m³/hm²]
Systemvirkningsgrad oppvarmingsanlegg:
Installert effekt romoppv. og varmebatt. [W/m²]:
Settpunkttemperatur for romoppvarming [°C]
Systemeffektfaktor kjøling:
Settpunkttemperatur for romkjøling [°C]
Installert effekt romkjøling og kjølebatt. [W/m²]:
Spesifikk pumpeeffekt romoppvarming [kW/(l/s)]:
Spesifikk pumpeeffekt romkjøling [kW/(l/s)]:
Spesifikk pumpeeffekt varmebatteri [kW/(l/s)]:
Spesifikk pumpeeffekt kjølebatteri [kW/(l/s)]:
Driftstid oppvarming (timer)
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SIMIEN
Evaluering Energiregler 2016
Simuleringsnavn: Evaluering
Tid/dato simulering: 10:10 2/3-2018
Programversjon: 6.008
Simuleringsansvarlig: Norconsult AS v/ Sondre Dahlen Lund
Firma: Norconsult AS
Inndatafil: \\n...\Overhalla - NS3031 28.02.smi
Prosjekt: Overhalla kommune - Helsebygg
Sone: Overhalla;

Dokumentasjon av sentrale inndata (3)
Beskrivelse
Driftstid kjøling (timer)
Driftstid ventilasjon (timer)
Driftstid belysning (timer)
Driftstid utstyr (timer)
Oppholdstid personer (timer)
Effektbehov belysning i driftstiden [W/m²]
Varmetilskudd belysning i driftstiden [W/m²]
Effektbehov utstyr i driftstiden [W/m²]
Varmetilskudd utstyr i driftstiden [W/m²]
Effektbehov varmtvann på driftsdager [W/m²]
Varmetilskudd varmtvann i driftstiden [W/m²]
Varmetilskudd personer i oppholdstiden [W/m²]
Total solfaktor for vindu og solskjerming:
Gjennomsnittlig karmfaktor vinduer:
Solskjermingsfaktor horisont/utspring (N/Ø/S/V):

Verdi
Dokumentasjon
24,0
16,0
16,0
16,0
24,0
6,40
6,40
4,00
4,00
3,40
0,00
3,00
0,07
0,20
0,93/0,93/0,96/0,95

Inndata bygning
Beskrivelse
Bygningskategori
Simuleringsansvarlig
Kommentar
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Verdi
Sykehjem
Norconsult AS v/ Sondre Dahlen Lund
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Oppdragsgiver

KOSTNADSKALKYLE
Dato

2018-03-02

Overhalla kommune

Sign

Prosjekt

RT

Omsorgsboliger byggetr. 1

Kostnadskalkyle skisseprosjekt

Bofellesskap

Bruttoarealer m2 BTA
Investeringsbudsjett kr.

Grunnlag for kostnadskalkyle
Generelt er krav i gjeldende tekniske forskrift (TEK 17) lagt til grunn.
Kalkylen er basert for utarbeidede skisser som viser omsorgsboliger utført i
passivhusstandard, utomhusplan og VA-plan. Alle planer er i fase skisseprosjekt noe
som tilsier en betydelig usikkerhet. Det er lagt inn 12% i reserver og marginer.
I generelle kostnader er prosjektering, byggeledelse, prosjekteringsledelse, forsikring,
gebyrer og avgifter lagt inn.
I spesielle kostnader er 25% mva. lagt inn. Grunnundersøkelser som skal utføres på tomta,
er bestilt av tiltakshaver. Tilbudt kostnad for utførelsen av denne er lagt inn i kalkylen.
Det samme er stipulerte kostnader i forbindelse med planlagt riving og sanering av
bygg inne på tomta.
Kostnadskalkylen er utført med programmet Calcus med prisnivå pr. 01.02.2018. Det
er ikke lagt inn prisstigning fram til byggestart eller i byggeperiode. Det er benyttet
normale enhetspriser for denne type bygningsarbeider, og hovedmengder er beregnet
ut fra vedlagte tegninger.
Det vises til egne beskrivelser for VVS, elektro og VA-anlegg som grunnlag for kalkylen
av de tekniske fagene.
Løsninger for energiforsyning presenteres i et eget punkt, hvor også kostnader
i forbindelse med alternative løsninger er stipulert. Kostnader i forbindelse med
energiforsyning er ikke lagt inn i kostnadskalkylen for byggetrinn 1.

1.

Felleskostnader

2.

Bygning

3.

VVS

4.

Prosjektnr

5176357

Riving

Garasjer

1 800

m2

Sum

pr.m2

160

m2

Sum

pr. m2

Sammenstilling
Samlet prosjekt

1 936 m2
Sum

5 760 000

3 200

85 000

531

5 845 000

28 000 000

15 556

1 140 000

7 125

29 140 000

6 100 000

3 389

-

6 100 000

Elektro- tele- og datatekniske anl.

4 500 000

2 500

625

4 600 000

5.

VA-anlegg

2 100 000

1 167

-

2 100 000

6.

Andre installasjoner

450 000

250

-

450 000

Huskostnad (1-6)

46 910 000

26 061

Utendørsanlegg komplett

16 785 000

9 325

Entreprisekostnad (1-7)

63 695 000

35 386

7.

8.

Generelle kostnader
Byggekostnader (1-8)

9.

100 000

1 325 000

8 281

48 235 000

-

16 785 000

1 325 000

8 281

65 020 000

6 100 000

3 389

100 000

625

45 000

6 245 000

69 795 000

38 775

1 425 000

8 906

45 000

71 265 000

Spesielle kostnader
Riving av barnehagebygg

720 000

720 000

Riving av boligenheter

230 000

230 000

Riving av Ranemstunet

640 000

640 000

Anleggsbidrag til NTE Nett
Geoteknisk undersøkelse
25 % mva

01. Reserver/forventet tillegg
Forventet prosjektkostnad

220 000

220 000
17 503 750

9 724

87 868 750

48 816

Byggelånsrenter
Grunnkalkyle (1-9)

350 000

350 000
356 250

2 227

1 781 250

11 133

-

408 750

18 268 750

2 043 750

91 693 750

-

-

7 029 500

3 905

142 500

891

163 500

7 335 500

94 898 250

52 721

1 923 750

12 023

2 207 250

99 029 250

02. Sikkerhetsmargin

3 795 930

2 109

76 950

481

88 290

3 961 170

Rammekostnad

98 694 180

54 830

2 000 700

12 504

2 295 540

102 990 420

Styringsmål

98 700 000

54 830

2 000 000

12 500

2 300 000

103 000 000

-

Kalkylemetode
Prisnivå
Byggelånsrente
Antatt byggetid mnd
Reserver/forventede tillegg
Sikkerhetsmargin

Veiet arealprisnivå basert på erfaringstall
2018-02-01
5 % (Ikke aktuelt)
18
8%
4%

Note: Anleggsbidrag til NTE Nett er ikke avgiftsbelagt-
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