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TILBUDSINNBYDELSE 
 
 
På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4  inviterer OBOS Prosjekt AS til å inngi tilbud på 
en totalentreprise på rehabilitering og etterisolering av fasader.  

Tilbudsgrunnlaget består av følgende materiale: 

1. Følgebrev 

2. Tilbudsgrunnlag for totalentreprise  

3. SHA- Plan 

 

Tilbudsbefaring avholdes: Torsdag 24.10 kl.12.00. 

Ut over tilbudsgrunnlaget og tilbudsbefaringen må tilbyder på egen hånd skaffe seg de 
nødvendige opplysninger for å kunne levere et komplett tilbud. Prosjektleder står til 
disposisjon med oppklaringer og ev. befaringer ved behov.  

Sameiene har en oppdatert hjemmeside der det finnes tegninger og informasjon. 

  http://www.blinderveien.no/om og  htpp://blinderveien.no 
        
Tilbudsmateriale leveres i lukket konvolutt til: 

OBOS Prosjekt AS /v jan Lindahl 
  Vitaminveien 1 A 
  0485 OSLO 
 
Senest innen: mandag 11.11 kl.12.00. 

Tilbudet merkes:    

”SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2/4- Rehabilitering av fasader. 

Att: Jan Lindahl 

Oslo den 17. oktober 2013 
OBOS Prosjekt AS 
 
Kundenr: Utarbeidet av: Kontrollert av: Godkjent av: Dato: 

997191/92 Jan Lindahl Jan Lindahl  
 

17.10.13 Prosjektnr:    

130489 
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01 TILBUDSSKJEMA 

011 SAMMENDRAG TILBUDSPRIS 
Undertegnede tilbyr seg å utføre de komplette arbeider og ytelser som omfattes av dette tilbud for de 
nedenfor oppgitte priser: 

KAP. ARBEIDER  TILBUDSPRISER 

1.00 
 
 
 

GENERELT 
Myndighetsforhold 
Kvalitet og utførelse 
Kapitalutgifter, rigging, drifting og nedrigging 
Avsluttende arbeider 

Kr. 
 
 
 

 

2.00 RIVING 
 

Kr. 
 

 

3.00 BETONG – OG 
BETONGREHABILITERINGSARBEIDER 
 

Kr. 
 

 

4.00  MUR- OG PUSSARBEIDER Kr. 
 
 

 

5.00 TØMRER- OG SNEKKERARBEIDER 
 
 

Kr.  

6.00 BLIKKENSLAGERARBEIDER 
 

Kr.  

7.00 SUPPLERENDE ARBEIDER 
 

Kr.  

 
SUM, EKSKL. MVA Kr.  

+ 25 % MVA Kr.  

TILBUDSSUM, INKL. MVA KR  

012 PRISSTIGNING 
Prisstigning skal være inkludert i tilbudssummen. 

      

013 BYGGETID 
Entreprenøren oppgir her antatt byggetid. Byggetiden skal planlegges romslig slik at kvaliteten på de 
utførte arbeider vektlegges, og likeledes skal fremdriften ta tilstrekkelig hensyn til SHA- forhold i 
produksjonsfasen.    

Arbeidet kan påbegynnes når:   ____________ (dato) 
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Total byggetid oppgis til:         ___________ arbeidsdager.  

En fremdriftsplan skal settes opp, i samarbeid med tiltakshaver, senest ved kontraktsinngåelse og 
inngå som en del av kontraktsdokumentene. 

 

014 REGNINGSARBEIDER 
Som grunnlag for avregning av evt. regningsarbeider, skal følgende timesatser inkl. alle påslag for 
sosiale utgifter, administrasjon, fortjeneste og spesielle tillegg benyttes: 

Timepris for formann/ingeniør:  …………. kr. pr. time, eks. mva. 

Timepris for fagarbeider:  …………. kr. pr. time, eks. mva. 

Timepris for lærling/hjelpemann:  …………. kr. pr. time, eks. mva. 

Påslag for materialer:    …………. % 

Påslag for underentreprenører:  …………..%   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

015 RÅDGIVERE 
Det skal her oppgis hvilke rådgivere som skal bistå i prosjekteringen: 

 
Rådgivende firma Fagområde Saksbehandler 
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016 VEDLEGG TIL TILBUDET 
Ved innlevering av tilbudet, skal følgende vedlegges som en del av tilbudsbesvarelsen: 

1. Forslag til fremdriftsplan. 
2. Dokumentasjon på tilbyders kvalitetssikringssystem og rutiner for SHA/HMS på byggeplassen. 
3. Signert HMS- egenerklæring. 
4. Signert påseplikt- egenerklæring. 
5. Dokumentasjon på sentral godkjenning/ansvarsrett. 
6. Annet som er relevant for å bedømme pris og kvalitet. 
 

017 FORPLIKTENDE UNDERSKRIFT 

Firma:  

Adresse:  

Telefon – telefaks:  

E-post:  

Org. nr.:  

Godkjenning/Autorisasjon:  

Dato: 

 

Sted: 

Ansvarlig underskrift og stempel: 
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02 ORIENTERING 

021 PROSJEKTETS BELIGGENHET, ART OG OMFANG M.M. 
Beliggenhet: 
Blindernveien 2 og 4 er to boligsameier på Marienlyst i Oslo med til sammen 88 seksjoner 
(leiligheter). Hvert sameie består av én høyblokk med 11 etasjer + kjeller. 
Bygningene ble oppført i 1958 og 1959. 
 

Sameie Gårds- og 
bruksnr. Org.nr. Bygningsnr. 

Blindernveien 2 Gnr 46, bnr 88. 977 182 425 80127782 
Blindernveien 4 Gnr 46, bnr 90. 977 182 379 80127790 

er 
 
Omfang av arbeider/kravspesifikasjon: 

Tilbudet er en totalentreprise, og alle arbeider skal prises komplette. Det vil si at alle kostnader 
forbundet med arbeidene, materialer, rigg, drift, deponering osv. skal være medtatt i prisene. 
Eventuelt kan det spesifiseres egen post for disse forholdene. Entreprenøren er ansvarlig for at det 
foretas en riktig opptelling og måltaking før bestilling av materialer.  

 

Utførelse 
Totalentreprenøren (TE) skal prise et komplett arbeid, og det skal oppgis eventuelle andre arbeider 
som entreprenøren mener må medtas for å kunne levere dette. 
 
Boligselskapet ønsker å få gjennomført følgende arbeider: 

- Rehabilitering av samtlige fasader 
- Rehabilitering av balkonger  
- Nye vinduer og dører 
- Omtekking/isolering av tak 
- Nye beslag på brystninger på 4 balkonger 11 etg. 

 
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420, leverandørenes monterings-/bruksanvisninger og 
relevante NBI blader. Generelt gjelder at entreprenøren må foreta nødvendig tildekking og rengjøring 
i forbindelse med arbeidene. Rengjøring og eventuell istandsetting av skader etter entreprenørens 
arbeider skal være medtatt. Videre skal eventuelle skader som påføres bygningen som følge av 
entreprenørens arbeider istandsettes.  

Arbeidene anses å være søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven. 
Ig er ikke mottatt. 
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03 SIKKERHET PÅ BYGGEPLASS  
Sikring 
TE er ansvarlig for at byggeplassen er forsvarlig sikret i byggetiden, både for egne ansatte, beboere og 
3. person. TE må vurdere om aktuelle områder må avsperres/ sikres ved enkelte arbeidsoperasjoner, 
for å unngå ulykker og farlige situasjoner. 

Sikring av arbeidsområder 
TE er ansvarlig for å sikre de områdene det arbeides på. Her inngår rekkverk, avdekninger, 
avsperringer mv. Dette omfatter etableringen, oppsynet med sikringen, vedlikehold og demontering. 
Enhver som oppdager mangler ved sikringen, plikter å varsle TE. Den som av hensyn til en 
arbeidsoperasjon midlertidig må fjerne sikringsansretninger, plikter å reetablere denne umiddelbart 
etter at arbeidet er ferdig og aldri gå fra stedet usikret. Dersom det er risiko for nedfall av materialer 
eller utstyr, skal det sikres mot at dette skjer. 

Personlig verneutstyr 
Alle arbeidere skal benytte hjelm, vernesko og relevant verneutstyr iht. gjeldende forskrifter. Tilfeldig 
besøkende skal minimum benytte hjelm. Det samme gjelder TH, og det er TE’s ansvar at også denne 
er utstyrt med hjelm. Der hvor det er behov spesielt verneutstyr knyttet til enkelte arbeidsoperasjoner, 
er vedkommende som benytter denne type sikringsutstyr også ansvarlig for å påse at andre i nærheten 
benytter tilsvarende utstyr, eller avsperrer et tilstrekkelig område. 

Dispensasjon av disse pålegg kan kun gis av SHA- koordinator. 

Telefon 
TE skal holde telefon til eget bruk. Denne skal være tilgjengelig for bruk i krisetilfeller. Nødnummer 
og andre viktige telefonnummer skal være lett synlige. 

Førstehjelpsutstyr 
Førstehjelpsutstyr m/standard innhold og sykebåre skal være plassert i brakke. Ved andre 
installasjoner, som verksted ute på plassen, skal det forefinnes tilsvarende utstyr. 

TE er ansvarlig for supplering av utstyret og at det til enhver tid er oppdatert. Plassering av 
førstehjelpsutstyr skal anmerkes av TE på riggplan og skiltes på stedet. 

Slukningsutstyr 
TE skal sørge for at det finnes pulverapparat på sentrale steder på byggeplassen. Permanente 
brannslanger skal merkes når de er klare for benyttelse. Der hvor det utføres arbeid med åpen flamme, 
skal det forefinnes eget brannslukningsutstyr tilgjengelig på arbeidsstedet. Plassering av slukkeutstyr 
skal anmerkes av TE på riggplan og skiltes tydelig på stedet. 

Rømningsveier 
Naturlige rømningsveier skal holdes ryddige. Innvendig skal disse skiltes på forsvarlig måte. 
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04 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 
041 Avfallshåndtering 

Byggteknisk forskrift § 9 skal følges. Denne stiller bl.a. krav til utarbeidelse av avfallsplan, 
kartlegging av farlig avfall/ miljøsaneringsbeskrivelse, avfallssortering samt sluttrapport for faktisk 
disponering av avfall.   

Iht. ny plan og bygningslov (ikrafttreden 01.07.10) skal avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse 
ikke lenger behandles og godkjennes av kommunen. (Dersom tiltaket er søknadspliktig stilles det krav 
om innsendelse av sluttrapport for avfallshåndteringen. Denne skal vedlegges søknad om ferdigattest).  

TE gjøres ansvarlig for håndtering av dette arbeidet. 

042 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) – Internkontrollforskriften  

Internkontroll 
TE og hans underentreprenører skal ha et internkontrollsystem som dokumenterer at de har et fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø. Internkontrollsystemet skal kunne fremlegges for tiltakshaver på forespørsel. 
Det vises generelt til forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Kravet gjelder for alle entreprenører på 
byggeplassen, og omfatter også utenlandske entreprenører m.m. 

Alle relevante deler fra tiltakshaver SHA- planen skal innarbeides i systemet for internkontroll. Dette 
innebærer at man i internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle byggeplasser, og at 
man i tillegg får en spesiell del av internkontrollsystemet som er spesifikk for denne byggeplass. 
Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at man i internkontrollsystemet skal kunne finne igjen 
de relevante bestemmelsene fra SHA -planen og kontrakt. 

Inntakskontroll / Informasjon 
TE skal gjennomføre inntakskontroll av alle arbeidstakere og bedrifter. Kontrollen skal omfatte 
Internkontroll, arbeidsinstrukser, ID-kort, skatter og avgifter, påseplikt, m.m. 
Videre skal SHA- plan og risikoforhold bekjentgjøres på et forståelig språk.  

Den enkelte entreprenør skal også instrueres i hvilket ansvar de har for å informere sine ansatte, jf. 
byggherreforskriftens § 19, og på et språk de forstår. 

Det skal utarbeides informasjon til arbeidstakerne og verneombudene. Den vanlige 
informasjonsmåten vil være at den enkelte entreprenør informerer sine ansatte og TE ved 
gjennomføring av inntakskontroll. I tillegg skal det benyttes oppslag og informasjonsmøter for å sikre 
at viktig informasjon når fram til alle på bygge- eller anleggsplassen. TE skal utføre dette i 
overensstemmelse med TH. Informasjonsflyten innebærer at TE skal informere alle entreprenører og 
enmannsbedrifter om innholdet i SHA- planen. 

Kostnader forbundet med inntakskontroll/informasjon skal være inkludert i tilbudet. 

Sikker jobbanalyse (SJA) 
En SJA skal identifisere risiko både når det gjelder SHA, kvalitet og produksjon. Det skal legges vekt 
på først og fremst å finne tiltak som reduserer sannsynligheten for at noe skal gå galt.  Dersom dette 
ikke er mulig eller tilstrekkelig, må en finne tiltak som reduserer konsekvensen dersom noe likevel 
skulle skje.  

Det er entreprenørens sitt ansvar å gjennomføre en SJA. Til SJA-møtene er det viktig å ta med seg alt 
man har av grunnlagsmateriale, som tegninger, arbeidsprosedyrer og andre spesifikasjoner, slik at 
man har tilstrekkelig kunnskap om oppgaven man skal planlegge. 
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Som følge/resultat av SJA skal det utarbeids arbeidsinstruks til alle involverte arbeidstakere. 

Kopi av alle gjennomførte SJA skal dokumenteres og kopi oversendes tiltakshaver og koordinator for 
utførelse. 

Arbeidsinstruks 
Hver enkelt entreprenør er ansvarlig for å utarbeide komplett sett av arbeidsinstrukser relatert til den 
enkelte arbeidsoperasjon når disse er identifiserte som risikofylte og som kan innebærer særlig fare 
for liv og helse. Entreprenøren er ansvarlig for at arbeidet som gjøres er innenfor gjeldende lover og 
forskrifter. 

Arbeidsinstrukser skal forelegges tiltakshaver en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. 
Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. Entreprenøren kan ikke påberope 
fremleggelse for tiltakshaver som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. 
Arbeidsinstrukser for relevante risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos hovedbedrift og 
hos tiltakshaverens SHA- koordinator. Den enkelte entreprenør skal oppbevare alle aktuelle 
arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan utføre disse 
arbeidsoppgavene på en sikker måte. 

Arbeidsinstruksen skal være på arbeidstakers morsspråk og skal være signert av verneombud og 
arbeidstaker, videre skal arbeidstaker ha denne tilgjengelig på seg under arbeidet. 

Hovedbedrift / samordningsansvar / vernerunder / kontrollrutiner 
TE utpekes til hovedbedrift og er ansvarlig for å organisere, samordne og følge opp verne- og 
miljøarbeid på byggeplassen iht. til Arbeidsmiljøloven § 2-2 og Internkontrollforskriften § 6. I den 
forbindelse skal det foretas rutinemessige vernerunder/møter (normalt hver 14. dag) for å føre en 
løpende kontroll av alle HMS - forhold på byggeplassen. Hovedbedriften fører protokoll/referat med 
anmerkning av feil/mangler og tiltak som må iverksettes fra disse møtene. Protokoll/referat 
distribueres til de involverte parter og til SHA- koordinator. SHA- koordinator skal ha innkalling til 
vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse.  

Alt teknisk utstyr som kreves å være CE- merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal 
være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og 
dokumentasjon for årlig kontroll. Alle sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før 
utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll. 

Alle arbeidere skal ha sitt eget personlige verneutstyr, så som hjelm og vernesko. Tilfeldig besøkende 
skal minimum tildeles hjelm og vernesko. Øvrig verneutstyr/beskyttelse benyttes der dette kreves. 
Tilstrekkelig avsperring av områder foretas ved behov. Førstehjelps- og brannvernsutstyr skal finnes 
på byggeplassen. 

Kostnader forbundet med å være Hovedbedrift skal være inkludert i tilbudet. 

Opplæring og kompetanse 
TE skal sørge for at det gis nødvendig opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av 
kontraktsarbeidet. TE skal utarbeide prosedyrer som sikrer at den enkelte arbeidstaker/ enkeltmanns-
foretak gis nødvendig sikkerhetsopplæring og opplæring i risikomomenter ved aktuelle 
arbeidsoperasjoner for denne kontrakten. 

Bemanningsplan 
For å unngå helseskadelig tidspress under kontraktarbeidet, skal prosjektet bemannes forsvarlig 
innenfor normale tidsrammer slik at fare for helseskader i form av sykdom eller ulykke unngås. For å 
forebygge at det oppstår helsemessig tidspress, skal entreprenør og underleverandører dokumentere en 
forsvarlig bemanningsplan for arbeidet. 
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Beredskapsplan 
Målet med beredskapsplanen er at alle som arbeider på stedet skal være best mulig forberedt til å møte 
en alvorlig uønsket hendelse. Beredskapsplanen skal beskrive forebyggende tiltak for å begrense 
skadevirkninger når en uønsket hendelse oppstår. 

Entreprenøren skal derfor utarbeide en beredskapsplan for kontrakten som skal inneholde: 
 Beredskapsrutiner for ulykker, brann og forurensning inklusive hyppighet av øvelser 
 Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp 
 Varslingsplan 

Beredskapsplanen skal fremlegges tiltakshaver for godkjenning. 

Planen skal forefinnes ved alle arbeidssteder, og skal være gjort kjent blant alle arbeidstakere/ 
enkeltmannsforetak.  

Kostnader forbundet med beredskapsplan skal være inkludert i tilbudet. 

HMS – datablad 
TE skal fremlegge dokumentasjon i form av HMS - datablad for alle materialer/produkter som er 
tenkt benyttet i prosjektet. Videre skal TE og hans underentreprenører kunne dokumentere at 
substitusjonsplikten er oppfylt iht. produktkontrolloven. 

Personlig verneutstyr 
TE skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr. Alt 
verneutstyr skal være CE- merket. For alt arbeid på/ ved trafikkert veg og inne på byggeplass skal det 
benyttes vernetøy som er CE- merket og som til sammen utgjør verneklasse 3.  

043 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) - Byggherreforskriften 

Forhåndsmeldingen  
Tiltakshaver vil sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet iht. Byggherreforskriftens § 10 innen 
byggestart. Forhåndsmeldingen vil bli satt opp godt synlig på byggeplassen og skal ajourføres av TE. 

SHA – Plan 
Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA- planen), skal være med å sikre at arbeidet kan utføres 
uten fare for liv og helse. Planen skal være tilgjengelig i sin helhet og skal være tilgjengelig for 
entreprenørene og arbeidstakere på bygge- eller anleggplassen. Alle entreprenørene som utfører 
arbeid for TE på bygge- eller anleggsplassen skal kjenne innholdet i SHA- planen. SHA - planen er en 
del av dette kontraktsdokumentet og skal derfor inngå i tilbudsgrunnlaget til alle involverte 
underentreprenører. For å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i utførelsesperioden vil byggeplassen 
bli organisert og kontrollert iht. bestemmelsene i Byggherreforskriften av 3. august 2009 (Sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser). 

TE skal som en del av kontrakten sørge for at SHA- plan for prosjekteringsfasen og 
gjennomføringsfasen ajourføres. TE er pålagt å utarbeide nødvendige dokumentasjon for supplering 
av SHA- plan som ligger i tilbudsgrunnlaget. 

Kostnader forbundet med SHA- planen skal være inkludert i tilbudet. 

Risikovurdering  
Det er utført en risikovurdering ut fra prosjektets rammebetingelser som kan innebære fare for liv og 
helse. Entreprenørene skal utføre arbeidsrisikovurdering, det vil si risikovurdering for valgt 
framgangsmåte for utførelse av den enkelte aktivitet som kan innebære fare for liv og helse. 

Tiltakshaverens overordnede risikovurdering ligger i SHA- plan og er en del av dette kontrakts- 
grunnlaget. Det skal gjennomføres ”Sikker jobbanalyse”, SJA, for alle risikofylte områder.  Der hvor 
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flere entreprenører er involvert i samme risikofylte arbeidsoperasjon skal SJA gjennomføres sammen 
med disse. 

TE skal i sitt tilbud inkorporere kostnadene for alle nødvendige konsekvensreduserende tiltak som 
framkommer av SJA. 

Identifisering av nye risikofylte arbeidsoperasjoner skal uten ugrunnet opphold varsles til tiltakshaver 
og koordinator for utførelse. Entreprenørene skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter 
som medfører risiko og hvor bruk av nødvendig personlig verneutstyr er beskrevet. 

Fremdriftsplan med spesifikke tiltak 
TE er ansvarlig for at det utarbeides fremdriftsplan før oppstart som beskriver når og hvor de ulike 
arbeidsoperasjonene skal utføres. Det skal avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige 
arbeidsoperasjoner. Videre skal det tas hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjoner. 

Oppstart av spesifikke SHA- tiltak skal fremkomme av fremdriftsplanene. Fremdriftsplanen må anses 
som et viktig virkemiddel i det å skape en sikker byggeplass. 

Kostnader forbundet med utarbeidelse og revidering av fremdriftsplan med spesifikke tiltak skal være 
inkludert i tilbudet. 

Organisering av SHA- arbeidet  
Tiltakshaver har det øverste ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjektet, jfr. Byggherre- 
forskriftens § 5. Det vil være tiltakshaver som i siste instans har ansvar for å iverksette tiltak dersom 
kravene ikke følges opp. 

SHA- koordinator under prosjekteringen ivaretas av OBOS Prosjekt AS frem til tilbudsutsendelse. 
Etter dette er det totalentreprenøren som skal inneha denne funksjonen. KP frem til tilbudsutsendelse 
skal sørge for at totalentreprenørens KP blir tilført nødvendig kunnskap om SHA- arbeidet i 
prosjektet. 

KP skal sørge for at prosjektet gjennomføres slik at bestemmelser om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
blir ivaretatt ved å følge opp § 14 i Byggherreforskriften. 

SHA- koordinator under utførelse ivaretas av en navngitt kontaktperson utnevnt av tiltakshaver. KU 
skal sørge for at prosjektet gjennomføres slik at bestemmelser om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir 
ivaretatt ved å følge opp § 14 i Byggherreforskriften. Totalentreprenøren og hans underentreprenører 
plikter å følge anvisninger og pålegg gitt av KU. 

Kostnader forbundet med KP rollen under detaljprosjektering skal inkluderes i tilbudet. 

Avviksbehandling 
For å forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i SHA- arbeidet er klarlagt. 

Brudd på gjeldende SHA- bestemmelser regnes som avvik og skal registreres og gjennomgås for å 
forhindre gjentatte avvik og ulykker. Totalentreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader 
og SHA - avvik skal utover egen rapportering også inkludere underentreprenører. Det henvises til 
kapitlet avviksbehandling og sanksjoner i SHA- planen som omhandler dette nærmere. 

Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle tiltakshaver om alvorlige skader på objekter, enten 
de inngår i kontraktsarbeidet eller ikke.  

Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle tiltakshaver om feil, mangler og andre forhold som 
har eller kan komme til å få betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø selv om disse forholdene 
ikke har direkte tilknytning til entreprenørens ansvarsområde gitt i kontrakten. Dette inkluderer også 
forhold knyttet til andre aktørers aktiviteter i nærheten av byggeplassen. 
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Byggherres representant og koordinator har på vegne av tiltakshaver fullmakt til å utøve eventuelle 
sanksjoner ovenfor de utførende entreprenører ved registrerte brudd i oppfyllelsen av SHA- 
bestemmelsene. En konsekvens kan være å stanse arbeider inntil alvorlige avvik er rettet, der avvik 
har konsekvenser for SHA på byggeplassen eller for omkringliggende virksomheter. 

Dersom ikke Entreprenøren selv tar nødvendig initiativ til å rette opp påpekte avvik fra forskrifter og 
lovbestemmelser vil tiltakshaver v/byggherres representant selv iverksette tiltak for Entreprenørens 
regning. 

Ved avslutning av prosjektet skal TE fremlegge sikkerhetshistorikken som gjennomgås med tanke på 
erfaringsoverføring med forbedring av rutiner til kommende prosjekter. 

Føring av oversiktsliste 
Tiltakshaver og SHA- koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på 
prosjektet/arbeidsstedet. For at Tiltakshaver skal kunne ivareta sine plikter på en tilfredsstillende måte 
iht. byggherreforskriften, er TE ansvarlig for at oversiktslister føres. Det kreves daglige føringen og 
kontroll som sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen er ført opp på listen. 
Oversiktslisten kan føres og oppbevares elektronisk, dersom dette skjer på en forsvarlig måte. Alle 
opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og 
fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve føringen 
må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Listene skal 
oppbevares slik at, verneombud og Arbeidstilsynet kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. 

Listene skal oppbevares i minst seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at 
det er mulig å gå tilbake for å se hvem som utførte arbeid på bygge- eller prosjektet. 

Kostnader forbundet med føring og kontroll av oversiktslister skal være inkludert i tilbudet. 

Drifts- og vedlikeholdsinstruks med SHA 
TE skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de forhold som kan ha betydning for sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider. Med det menes drift, vedlikehold, endring og 
riving av anlegget. 

Senest ved overtakelsen skal TE overlevere en drifts- og vedlikeholdsinstruks i 3 eksemplarer for alle 
utførte arbeider. 

Kostnader forbundet med utarbeidelse av DV skal medtas være inkludert i tilbudet. 
 
Situasjonsplan/Riggplan  
TE skal sørge for at det utarbeides situasjonsplan/riggplan. Situasjonsplan skal vise den fysiske 
innretning av hele byggeplassen og angi plassering av brakkerigg- og lagerplass, byggekraner og 
andre transportanlegg, produksjonsanlegg, stillaser, adkomstveier, parkeringsforhold, avfalls-
containere, førstehjelpsutstyr, mv. 

Kostnader forbundet med utarbeidelse av planer skal være inkludert i tilbudet. 

044 Kvalitetssikring 
TE er forpliktet til å ha eget kvalitetssystem og egenkontroll med avviksbehandling.  

045 Regningsarbeider 
Regningsarbeider skal bare utføres når det foreligger skriftlig rekvisisjon fra BH.  

Avregning av regningsarbeider skal skje på grunnlag av TE's netto kostnader, fratrukket alle rabatter, 
med tillegg av de påslag som er avtalt for tilleggsarbeider, til dekning av administrasjon, risiko og 
fortjeneste.  
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Fakturering av arbeidslønn, materialer, transport og maskinleie mv. skal skje på grunnlag av timelister 
og kvitterte materialsedler, som er forelagt BH og attestert. Krav som ikke kan tilbakeføres til slike 
oppgaver, vil ikke bli godkjent av BH. TE har ikke anledning til å fakturere kostnader ved å rette opp 
feil og mangler. 

046 Fakturering 
Avdragsnota kan sendes kun én gang pr. måned iht avtalt faktureringsplan og merkes fortløpende A1, 
A2, osv. Det skal på hver faktura trekkes fra innestående beløp på 7,5 % av fakturagrunnlaget. 
Innestående beløp utbetales på sluttfaktura, når alle kontraktsarbeidene er utført og godkjent av BH. 
Kontraktsbeløp er fast og skal utfaktureres 100 %. Eventuelle tillegg og fradrag i kontraktens poster 
avregnes som endring. 

 

Blindernveien 2og 4 består av 2 sameier. Alle fakturaer skal splittes i to like store deler som 
faktureres hvert enkelt sameie. 

Utførte endringsarbeider faktureres separat i slutten av måneden de er utført. På faktura skal det 
refereres til det enkelte endringsnummer som faktureres. 

Faktureringsrettigheter kan ikke overdras til andre uten BH' s skriftlige samtykke. 

Fakturaadressen er: 7191 Sameiet Blindernveien  2 
v/ OBOS 
Postboks 6668 St. Olavs Plass  
0129 Oslo. 
Att.: OBOS Prosjekt AS v/ Jan Lindahl 
 
719 Sameiet Blindernveien  4 
v/ OBOS 
Postboks 6668 St. Olavs Plass  
0129 Oslo. 
Att.: OBOS Prosjekt AS v/ Jan Lindahl 

Fakturaer merkes med prosjektnummer og navn. Fakturaer med feil vil bli returnert og ny forfallsdato 
beregnes etter mottak av korrekt faktura. 

047 Lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmengjøringsforskriften 
Leverandøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle 
underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av til enhver tid 
gjeldende forskrift om allmenngjøring for byggfagene og forskrift for allmenngjøring for 
elektrofagene Oslo og Akershus. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle 
kontrakten. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne regelen blir etterlevd. 

Alle avtaler leverandøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten, skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. 

Leverandøren skal på oppfordring fremlegge dokumentasjon om de lønns- og arbeidsvilkårene som 
blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører (underleverandører). 
Opplysningene er omfattet av taushetsplikt og er et vilkår for utlevering. 

Dersom leverandøren ikke etterlever klausulen, har oppdragsgiveren rett til å holde tilbake inntil 10 % 
av kontrakt summen til det er dokumentert at forholdet er i orden.  
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048 Ferdigbefaring/garantibefaring 
Påviste feil og mangler ved ferdigbefaring skal rettes snarest mulig og senest innen en frist som 
avtales i forbindelse med overtakelsen.  

Dersom avtalt frist ikke overholdes, skal byggherrens kostnader til honorar og utlegg dekkes av 
totalentreprenøren. Dette gjelder dog ikke kostnader som følge av eventuell tvist mellom partene. 

049 Formular for avtaledokument og garantier 
Som avtaledokument benyttes følgende formular: 

• NS 3436, "Formular for kontrakt om utførelse av totalentreprise". 
• Garantien skal stilles i samsvar med NS 3431 og iht. ordlyd i NS 3438, med de korrigeringer som 

fremgår av punkt om "Reklamasjonstid" og "Endring i kap. 0, pkt.18.4" 
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05 TILBUDSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISE 
1. ORIENTERING 
Tilbudsgrunnlaget er basert på Totalentreprise. 
Arbeidene forventes komplett utført og med god 
håndverksmessig kvalitet. Tilbyder er ansvarlig for 
at alle mål kontrolleres på stedet før arbeidene 
starter. Det stilles krav til tilbyder om selv å bygge 
inn de arbeidsoperasjoner, materialer og leveranser 
som er nødvendig for å levere et komplett arbeid.  
 
2. FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN 
Tilbyder skal før tilbudsinnlevering besiktige 
byggeplassen og gjøre seg kjent med de stedlige 
forhold.  
 
Tilbyder er ansvarlig for at byggeplassen er 
forsvarlig sikret i byggetiden, både for egne 
ansatte, for beboere og 3. mann. Likeledes er 
tilbyder ansvarlig for skader av enhver art som 
måtte bli forårsaket av medarbeiderne under 
arbeidets gang, også overfor 3. person.  Gyldig 
forsikring skal fremlegges. 
 
Tilbyder er ansvarlig for å foreta tilstrekkelig 
varsling om de ulike tiltak som skal utføres, samt 
utarbeide nødvendige rundskriv for 
oppstartstidspunkt, reklamasjonsbemerkninger o.a. 
Alle rundskriv skal på forhånd fremlegges 
byggherre for kontroll og godkjenning. 
 
Byggherren skal på forhånd forespørres ved ønske 
om å arbeide utenfor ordinær arbeidstid, som er 
mellom kl. 07.00 - 17.00 mandag til fredag, og kan 
nekte dette dersom byggherren finner det til særlig 
ulempe. 
 
Plassering av rigg og lagring av materialer skal 
foregå på tilbyders ansvar og regning, på 
forskriftsmessig og forsvarlig måte, og på område 
anvist av byggherren. 
 
Det skal medregnes kontinuerlig rydding for å 
opprettholde god orden på byggeplassen. 
 
Tilbyder må påregne tid for nødvendige 
byggemøter og kontrollbefaringer som avholdes 
etter behov.  
 
3. TILBUDSREGLER 
Norsk standard for "Regler om anbudskonkurranser 
for bygg og anlegg" legges ikke til grunn. Følgende 
pkt. gjøres gjeldende: 
* Byggherren har fri adgang til å velge hvilket 

som helst av de tilbud som er kommet inn i rett 
tid, samt å forkaste alle på hvilket som helst 
grunnlag. 

* Vedståelsesfrist for tilbudet er 90 dager. 
* Tilbyder skal i sitt tilbud ta med alle ytelser og 

kostnader av enhver art som er nødvendig for 
en fullstendig og fagmessig utførelse av de 
arbeider som inngår i hans kontrakt. 

* Forbehold skal være spesifisert, priset og inntatt 
i følgebrev for å anses som gyldig. 

 
 
 
 

 
4. KONTRAKTSBESTEMMELSER 
Det skal utføres et komplett arbeid hvor løsninger 
og utførelse skal tilfredsstille krav i Plan- og 
bygningsloven med tilhørende forskrifter, relevante 
krav i Norsk Standard og NBI-blader, leveran-
dørens anvisninger, byggherreforskriften, lov om 
arbeidsmiljø og evt. andre offentlige forskrifter 
som gjelder. 
 
Tilbyder skal holde forsikret det som til enhver tid 
er utført av kontraktsarbeidet. Forsikringsansvaret 
skal omfatte skade, herunder brannskade, 
vannskade og hærverk samt tyveri inntil hele 
kontraktsarbeidet er overtatt av byggherren. 
Byggherren skal oppgis som medforsikret i 
forsikringsbeviset. 
 
Tilbyder er forpliktet til å ha egen kvalitetssikring 
av egne arbeider. Dokumentasjonen av 
kvalitetssikringen vil stikkprøvemessig bli 
kontrollert av byggherrens stedlige representant.  
 
Tilbyder skal ha dokumenterte rutiner (intern-
kontroll) for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet 
(HMS). 
 
Endringsarbeider skal bare utføres når det på 
forhånd foreligger skriftlig rekvisisjon fra 
byggherren. 
 
Ødelagte trær, annen skadet vegetasjon og 
gressarealer o.a. deler av uteareal må tilbyder 
istandsette med samme kvalitet som før og uten 
kostnader for byggherren. 
 
Tilbyder forplikter å påse at utførelsen skjer i 
overensstemmelse med kontraktsforutsetningene. 
 
Tilbudet gis på grunnlag av NS 3431, med følgende 
endringer: 
Pkt. 18.2: Entreprenørens sikkerhetsstillelse: 
 Tilføyelse: Sikkerhet skal stilles av 

norsk bank eller forsikringsselskap. 
Nedre grense for sikkerhet settes til  
kr. 5.000,-. 

Pkt. 18.3: Byggherrens sikkerhetsstillelse: 
 Endring: Byggherren stiller ikke 

garanti. 
Pkt. 18.4: Reduksjon av sikkerhet: 
 Tilføyelse: Totalentreprenørens 

sikkerhetsstillelse for riktig oppfyllelse 
av kontraktsforpliktelsene reduseres 
ikke før alle feil og mangler fra 
ferdigbefaringsrapportene er utbedret. 
Tilsvarende gjelder for sikkerhets-
stillelse i reklamasjonstiden.  

Pkt. 28.1: Regulering av kontraktssum: 
 Endring: Kontraktssummen er fast uten 

regulering pga. pris- og lønnsendring.  
Pkt. 30.1: Avdragsbetaling: 
 Endring: Det kan kun kreves avdrag 

for verdien av innebygde materialer.
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01.00 FUNKSJONSBESKRIVELSE 

01.01 Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging 
 
01.02 Generelt 
I funksjonsbeskrivelse er det angitt hvilke spesielle krav tiltakshaver stiller til utførelsen. De arbeider 
og bygningsdeler som ikke er omtalt, står totalentreprenøren fritt til å utføre slik han vil, så fremt plan- 
og bygningsloven med tilhørende forskrifter oppfylles. 
 
0612 Kvalitet og utførelse 
Dersom ikke annet er avtalt, skal arbeidene utføres iht. NS 3420, 4. utg. 2008. Toleranseklasse RD iht. 
tabell 2 i NS 3420-1. Videre skal relevante anbefalte løsninger i NBI-bladene og leverandørenes 
anbefalte løsninger legges til grunn for utførelsen. Myndighetskrav gjelder foran denne beskrivelsen. 
 
Alle angitte mål i beskrivelsen er kun ca mål. Totalentreprenøren må selv kontrollere og ta ansvaret 
for at alle mål blir riktige. 
 
Dersom totalentreprenøren ønsker å levere andre produkter enn beskrevet, må disse produktene 
godkjennes av tiltakshaver på forhånd. 
 
Det skal kun leveres materialer og utstyr som er vanlig handelsvare i Norge. 
 
01.03 Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging 
Dette punktet er basert på NS 3420,-del A, 4. utgave.  
Tilbyders kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging skal omfatte alle nødvendige omkostninger av 
generell art, som ikke naturlig inngår i enhetspriser og rundsumposter i beskrivelsen, slik at det sikres 
en fullstendig fagmessig utførelse. 
Arbeidene skal tilpasses slik at beboere/leietagere og annen næringsvirksomhet på plassen blir 
hensyntatt og minst mulig hindret.  
Arbeidstilsynets krav/retningslinjer og stedlige vedtekter skal følges. 
• Kapitalytelser. Omfatter forsikringer, sikkerhetsstillelse, avgifter og gebyrer i samsvar med 

kontraktsbestemmelsene. 
• Rigging, drift og nedrigging av byggeplass. Omfatter sammensatt rigging, drift og nedrigging 

av generell art. Ved etablering av arbeidsplass skal det som minimum tilfredsstille de krav som 
stilles i forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler gjeldende fra 1. juli 1995. Inkludert skal 
også være utarbeidelse av rutiner for Helse, Miljø og sikkerhet (HMS). Det vises til tilbudets 
vedlagte SHA-plan og kontraktsbestemmelser. 
Byggestrøm holdes av byggherren. Strømstyrke utover kapasitet på eksiterende anlegg, og 
utgifter til dette bæres av tilbyder. Alle provisoriske anlegg, nødvendige skjøtekabler etc. og 
offentlige godkjenninger skal besørges og bekostes av tilbyderen. Det skal være medtatt 
nødvendig tid til møter og befaringer. Lagring av materialer foregår på entreprenørens ansvar, på 
steder anvist av byggherren. Ved overlevering av ferdig arbeid skal alle flater leveres fullstendig 
rengjort. 

• Sikring. Entreprenør er ansvarlig for at byggeplassen er forsvarlig sikret i byggetiden, både for 
egne ansatte, beboere og 3. person. Entreprenøren må vurdere om aktuelle områder må 
avsperres/sikres ved enkelte arbeidsoperasjoner, for å unngå ulykker og farlige situasjoner 
Kostnader til nødvendig sikring skal være inkludert i tilbudet. 
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• Sikre atkomst til. Atkomstveier til og fra arbeidsplass skal til en hver tid være tilrettelagt for 
sikker ferdsel. Nødvendig tiltak tas med i denne posten. Om mulig beskriv tiltaket. Gjelder 
spesielt inngangspartier, parkeringsplasser og utarealene. 

• Avmerking og tilrettelegging av område for lagring. Plassering av lager for materialer og 
liknende skal avtales og godkjenner av byggherren. Kostnader forbundet med nødvendige tiltak 
medtas her. 

• Kontroll og vedlikehold av utstyr. Det skal gjennomføres kontroll og vedlikehold av utstyr som 
skal benyttes på byggeplassen før oppstart. Det skal sikres av feil oppdages og rettes slik at dette 
ikke påvirker arbeidstakerens sikkerhet, hels og arbeidsmiljø. 

• Avfallshåndtering. Kostnader med avfallshåndtering iht. kontraktsbestemmelsene medtas her. 
• Vinterarbeider. 
        Entreprenøren skal sørge for nødvendig oppvarming i byggetiden og beskyttelse av egne og sine 
      underentreprenørers arbeider under kulde og nedbør, herunder også grøfter og ledninger. 
      Entreprenøren kan ikke påregne kompensasjon for særlig kalde eller snørike vintre. 
               
• Hovedbedrift / samordningsansvar. Her medtas kostnader i forbindelse med at entreprenøren 

utpekes til hovedbedrift og er ansvarlig for å organisere, samordne og følge opp verne- og 
miljøarbeid på byggeplassen iht. Arbeidsmiljøloven §2-2 og Internkontrollforskriften §6. Det skal 
også tas hensyn il andre virksomheter på eller i nærheten av byggeplassen. Kravet er stilt i 
kontraktsbestemmelsene. 

• Inntakskontroll/informasjon. Her medtas kostnader for gjennomføring av inntakskontroll av 
alle arbeidstakere og bedrifter. Kontrollen skal omfatte internkontroll, arbeidsinstrukser, ID-kort, 
skatter og avgifter, påseplikt, informasjon m.m. iht. kontraktsbestemmelsene. 

• SHA- plan. Her medtas kostnader i forbindelse med gjennomføring, supplering, revidering og 
ajourføring av SHA- plan iht. kontraktsbestemmelsene. SHA- plan ligger som bilag til dette 
tilbudsgrunnlaget og er en del av kontraktsdokumentet. 

• Fremdriftsplan med spesifikke tiltak. Her medtas kostnader i forbindelse med utarbeidelse av 
fremdriftsplan hvor spesifikke SHA - tiltak skal fremkomme i fremdriftsplanene. Videre skal den  
beskrive når og hvor de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres iht. kontraktsbestemmelsene. 

• Føring av oversiktslister. Her medtas kostnader i forbindelse med føring og kontroll av 
oversiktsliste iht. kontraktsbestemmelsene. 

• Rapportering. Her medtas kostnader i forbindelse med rapportering. Til hvert byggemøte skal 
det leveres: 

- Oppdatert fremdriftsplan som viser fremdriftsfront og aktiviteter for neste periode. 
- Risikoanalyse for neste periode. 
- Bemanningsoversikt med navn på egne og underentreprenørers ansatte. 

 
• Stillaser: Det skal oppsettes tung murer-stillaser, Haki eller lignende, med utvendige 

trappetårn/heis.. Stillaser skal inndekkes slik at pussmørtel utføres i kontrollert temperatur, 
Monarflex eller lignende. Komplett pris, inkl.leie. 

 
 

02.00 RIVEARBEIDER 
• Riveprisen skal være en komplett post, inkl bortkjøring, fyllplassutgift, eventuelt 

miljøsanering av pcb, klorparafiner, osv. 
• Det må utvises stor forsiktighet slik at eksisterende bygningsdeler ikke blir skadet, inklusive 

skader på nærliggende konstruksjoner. Dersom slik skade oppstår, er entreprenøren ansvarlig for 
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å utbedre denne på en faglig tilfredsstillende måte uten omkostninger for byggherren utover det 
som er med i tilbudet.  

• Skader før oppstart må dokumenteres. 
• Prisene skal omfatte komplett riving klargjort for innsetting av dører/vinduer og 

etterisolering/puss av fasader. 
• I entreprisen inngår alle biomkostninger som er forbundet med arbeidenes gjennomføring så som 

søknad  om igangsetting av riving med ansvarsbelegning for tiltaket, så som avstenging og 
plugging av  utekraner,sikring av luftinntak mot støv og forurensning, frakopling og demontering 
av varmekabler i renner og nedløp,frakopling av elkraft ifbm. skilt og lysreklamer og sikring av 
eventuelle strømførende luftstrekk og kabler på tak og fasader. Frakopling og demontering av 
utelys etc. 

• Dersom beboerne har hensatt skrot eller møbler på balkongene som skal 
      rhabiliteres, utfører entreprenøren rydding på timebasis og fremlegger timebok for byggeleder. 
 
Riving og deponering i fraksjoner skal skje slik kommunen forlanger at dette blir utført. 
Entreprenøren skal ved selvsyn vurdere de aktuelle bygningsdeler sammenholdt med tegninger med 
tanke på å avklare rivemetoder, opplastingsmåte og bortkjøring. Det er forutsatt at entreprenøren har 
tilstrekkelig lokalkunnskap mht. godkjent deponeringssted. 

 
Post 0.2 prises komplett inkl. nødvendig miljøsanering. 
 
 
 
03.00 BETONG- OG BETONGREHABILITERINGSARBEIDER 
 
03.01 Generelt: 
Arbeidene skal utføres ihht. NS3420 ( utg. 4 ) kontrollklasse som tilsvarer "NORMAL KONTROLL". 
I entreprisen inngår alle betongarbeider som er nødvendige for at eiendommen ved byggherrens 
overtagelse skal fremstå som vist på tegninger og beskrevet i tilbudsgrunnlaget, herunder 
gjenstøpning av enhver overflødig åpning, utsparing, slisser, renner og lignende etter tilpasning og 
montering av tekniske anlegg. 
Konstruksjoner skal utformes og fuger plasseres slik at uheldige virkninger fra svinn- og 
temperaturkrefter unngås. Støpeskjøter skal være prosjektert og deres plassering og utførelse skal 
avtales med byggherren før arbeidene påbegynnes. 
 
03.02 Prosjektering 
Entreprenøren dimensjonerer de konstruksjoner som benyttes og utarbeider arbeidstegninger. 
Dimensjonering av bæreevne dokumenteres. 
 
03.03 Rehabilitering av betongskader 
Entreprenøren vurderer selv omfanget av betongskader ved å registrere avskallinger og synlig bom i 
fasadenes ytterskikt. Alle slike skader skal utbedres ved nedhogging av løs puss og betong, hugging 
for frilegging av armering, sandblåsing av armering til rent stål, påføring av korrusjonshindrende 
midler på stålet, nødvendig supplering med armering, påføring av heftbro med karbonatiseringsbrems 
ihht. Anbefalt system og påkast eller sprøyting med reparasjonsmørtel. Overflaten brettskures uten 
krav til finish da alle slike flater skal tildekkes. 
Betongkvaliteten skal tilpasses de stedlige miljøkravene. 
Det skal generelt benyttes betongkvalitet min. B35 tilpasset bestandighetsklasse. Kloridklasse CL 0,4 
eller bedre. Bestandighetsklasse MF 40 eller bedre. 
Kontroll og materialprøving skal besørges av entreprenøren og utgiftene skal være inkludert. 
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Entreprenøren utarbeider prøveplan. Resultatene av kontrollen skal oversendes byggherren. Uhell 
eller feil ved støpearbeider skal rapporteres som avvik og utbedres av entreprenøren, dog i samsvar 
med byggherrens ønsker og krav. 
 

04.00 MUR- OG PUSSARBEIDER 
I dette kap. omhandles levering og montering av et komplett luftet pussystem, Sto, Weber, eller 
lignende. Beskrivelsen detaljerer ikke produktet, men henviser her til produsentens detaljering. 
Entreprenør må ha kunnskap om systemene og produktene og enhetsprisen skal derfor være en 
komplett leveranse. Avslutning mot andre komponenter, beslagsoverganger, avslutning mot 
balkongbrystninger av betong og søyler, eventuelt kapping av beslag på balkonger, hjørnelister, etc., 
skal være medtatt i enhetsprisen.  Arbeidene skal utføres fra inndekkede stillaser med kontrollert 
temperatur og fukt. 
De grå delene av fasaden har i dag riller(dekorsjon) i pussen. Disse rillene skal videreføres på ny 
fasade. Videre skal synlige søyler i grå fasade også etterisoleres og beholdes, men de kan gjøres noe 
grunnere enn de er i dag.. Balkongbrystningene skal fores ut tilsvarende tykkelsen på veggen. 
 
Luftet  pussystem . 
Det monteres  100 m.m. Rockwool til underlag av betong. Systemet bygges opp av ubrennbare 
materialer, stålrigler og braketter. Vindtett duk av Tyvek eller lignende. Utlekting og Ventec plate. 
Gjennomfarget pussystem.  I denne post medtas dessuten alle spikerslag rundt vinduer og braketter for 
fester. Stendere monteres c/c 30 cm f.o.m. 7. etasje, ellers c/c 60 cm. Alle utvendige hjørner skal 
kantforsterkes..  Over vinduer monteres drensrenne. 
 Under  og over vinduer må  utlufting  av vegg ivaretas med luftebeslag. Fuging mot tilstøtende 
konstruksjoner, balkonger, beslag, etc., skal medtas her 
Balkong rekkverk skal pusses med gjennomfarget pussystem samme farge som vegg på begge sider. 
 
 
04.01 Ventiler i fasaden: 

- Nye ventiler, pulverlakkert i samme farge som fasadepuss. Ventilene skal være teleskopiske , 
og tilkoples innvendig rist/kanal.Ventiler rengjøres. 

 
04.02 Vindussmyg:  

Alle smyg skal pusses på Ventec plate inn mot vinduskarm, men ikke isoleres. 
 

04.03  Sålebenker i kantskåret skifer 
   Alle vinduer får sålbenker av kantskåret 18-20 mm. grå skifer. Ingen skjøt tillates. 

             Skiferhellene trekkes helt inn under vinduene hvor de fuges. 
             Ditto i kantsmyg. Utkraget framkant skal maks være 30 mm. 

    
 

04.04 Tak inngangspartier. 
Takene i inngangspartiene skal isoleres med 100 mm isolasjon som pusses. Kompakt system. 
Farge hvit. 
 
 

04.05. Skifer  på vegg. 
Det er ønskelig at eksisterende skifer nederst på vegg re-og demonteres. Her må isolasjon 
tilpasses så skifer flukter med ferdigpusset vegg. 
 

 
 

04.06.Teglvegger 
Teglvegger  skal beholdes.Her skal det prises isolering og nye teglvegger. 
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05.00 TØMRER- OG SNEKKERARBEIDER  
 
• Om tilfellet er at tidligere lekkasjer, fuktinntrengning e. l har ført til at deler av eksisterende 

konstruksjon er rammet av fuktskader, skal disse arbeidene godkjennes før oppstart. Tilbudet skal 
inneholde en timepris for eventuelle tømrerarbeider. 

• Vinduer og dører skal være typegodkjent av Norsk Dør- og vinduskontroll. NDVK. 
• Tilbudet skal inkludere utskifting av eksisterende beslag i forbindelse med vinduer og dører. I 
• Vinduene/ dørene skal ha utvendig utførelse i pulverlakkert aluminium, innvendig utførelse i 

treverk. Overflatebehandlet standard hvit. 
• Åpningsbare vinduer skal være topphengslet med skjulte beslag og 3 stk. vridere pr. ramme. (type 

Nordan sikkerhetsvindu eller tilsvarende) 
• Balkongdørenes slagretning skal være utadslående, men hengsel side tilpasses vært enkelt tilfelle. 

Det ønskes en opsjonspris på skyvedør til balkong. 
• Det bes om at vinduene og dørene prises komplett montert med innvendig/ utvendig belistning. 

Innvendige side/ topp utforinger skal bestå av MDF i farge tilsvarende vinduet. Blomsterbrett i 
underkant av vinduet skal bestå av versalite i farge tilsvarende vinduet. Vinduet vil bli plassert ca. 
5 cm fra ferdig yttervegg i vegglivet og det må påregnes utvendige tilpassninger for å oppnå en 
komplett utførelse i forhold til dette. 

• Hovedinngangsdører i Blindernveien 4 skal ikke byttes. Resten av dørene i inngangsetasjen skal 
byttes i begge blokkene.. Samme utseende som eksisterende. Låssystem må være med og følge 
eksisterende.. 

• Det skal benyttes en helklebende vanntett membran som skal ligge i underkant av vinduets 
bæreklosser og føres ut og over det etablerte vindsperresjiktet. Membran skal ha utførelse med 
tilstreklig fall utover slik at eventuelle fuktinntrengninger føres ut i luftespalten. 

• Innvendige gerikter skal være i glatt utførelse. Listene skal gjæres og limes i samtlige hjørner og 
avslutninger.  Geriktene skal være i en slik dimensjon at eksisterende sår/ avslutning av strie e. l 
er tildekket etter montering. 

• Vinduer skal flyttes ut i eksisterende veggliv, slik at vinduer er på innsiden av luftet t pussystem. 
• Eksisterende papptekking på hovedtaket beholdes og det legges ny førsteklasses papptekking i 
       varm asfalt. 
• Det tildannes oppbrett og limes mot tilstøtende takhatter, piper etc. 
• Det prises innblåsing av 20 cm isolasjon i eksisterende takkonstruksjon. 
• Tilbyder er selv ansvarlig for at alle mengder og dimensjoner er korrekte.  
 
 

06.00 BLIKKENSLAGERARBEIDER 
• Prisene skal dekke et komplett håndverksmessig arbeid inklusive alle tilpasninger. 
• Prisene skal inkludere alle nødvendige måltagninger osv. for å få et komplett arbeid. 
 
 
06.01 
          I entreprisen inngår ethvert nytt beslag som er påkrevet for å tilfredsstille byggherrens generelle                  

krav til entreprisen. 
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         Beslagarbeidene utføres med materialtykkelser og overflateoppbygging som er tilpasset de               
aktuelle oppgavene. Det er forutsatt benyttet plastbelagte galvanisk beskyttede tynnplater av stål.    

       Materialer og overflater skal i ethvert tilfelle forelegges byggherren til godkjennelse. 
         Plater skal ha en tykkelse av minst 0,8 mm. 
         Falser utføres som dobbelte stangfalser. Falsene plasseres i samråd med prosjektets arkitekt. Det    

tas hensyn til galvaniske spenninger mellom forskjellige materialtyper.  
  
         Alle balkongbrystinger skal avsluttes med heldekkende beslag i overkant. 
 
06.02.Nedløp og takrenner. 

Alle nedløp og takrenner skal  kontrolleres. Alle nedløp fra balkonger skal føres ned 
 i  hovednedløp. Hovednedløp skal skiftes og det skal være varmekabler i alle  
hovednedløp. 

 Gamle nedløp inne på balkonger skal rives. 
 
06.03. Dør/vindus beslag. 
 Det skal være beslag  under alle balkongdører og vinduer  inne  på balkonger. 
 
06.04 . Beslag tak. 
 Alle beslag  på gesimser,kanter.pipehatter og lignende. på taket skal tas med . 
 
 
 Entreprenøren  medtar  for øvrig de beslagsarbeider som er påkrevet for komplett  

brusklart tett bygg. 
 
 

07.00 SUPPLERENDEARBEIDER 
 
Det skal monteres 4. stk frostfrie kraner der det er kraner  i dag. 
Alle bakonger skal males innvendig i tak, vegger og gulv.Det beskrives hvilken  malingstyper 
det er tenkt brukt. 
Alle elektriske komponenter skal de-og remonteres. 

08.01 Avsluttende arbeider 
• Prisene skal dekke et komplett håndverksmessig arbeid med alle tilpasninger 
• Etter endt arbeid skal bygget, og grøntanlegg/utomhus, ha tilsvarende stand som før 

arbeidet startet. Unødig kjøring og lagring på grøntanlegget bør unngås. 
• Alle flater skal rengjøres etter fullført arbeid. Dette gjelder også ev. glass og beslag. 
• Det skal sørges for god orden på byggeplassen under hele byggeperioden. Det skal 

medtas en sluttrydding før overtagelse. 
• Eventuelle arbeider som entreprenøren av hensyn til sin kalkulasjonsmåte mener bør 

medtas for å kunne levere et komplett arbeid, skal spesifiseres og medtas i et eget 
følgebrev til tilbudet. 

 
 
 


