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1 Kortfattet oppdragsbeskrivelse
Det henvises til DEL 2 – Behovsbeskrivelsens oppdragsbeskrivelse i dette dokumentet for utfyllende
informasjon om oppdraget.

Utvendig vedlikehold av Igloer 31stk. (Kun front)
Omfatter:


Rengjøring fronter. Inklusiv fjerning av løs maling/puss.



Gjøre rent på topp murvegg. Fjerning av mose/ vegetasjon langs topp murvegg.



Reparasjon av sår/skader i betongvegg



Maling av fronter. Males i kamuflasjefarger (3farger).



Legge underlagspapp og beslag m/dryppkant på topp murvegg



Beslag på takoverbygg.
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2 DEL 2 – Detaljert oppdragsbeskrivelse –

00 Generelle ytelser

Generelle ytelser
Henvisninger

På generelt grunnlag legges de krav og bestemmelser som fremkommer i Forsvarsbyggs prosjekteringsveileder til grunn for leveransen. Supplerende krav
og bestemmelser som fremkommer i prosjektets kravdokument er gjeldene i tillegg til – og i samsvar med påfølgende figur mht. dokumentenes gyldighet og
hierarki. De prosjekterende må orientere seg om andre kapitler som berører de respektive fagene.

FDVU

Entreprenøren har ansvar for sammensetning og overlevering av komplett FDVU for (eget) (alle tverrfaglige) arbeider til Forsvarsbygg. FDVUdokumentasjon leveres senest en uke før ferdigbefaring. Dokumentasjonen leveres i norsk tekst. Datablader skal være på skandinavisk språk.
Av minimums krav til FDVU gjelder: (Påfølgende liste er ikke uttømmende)
•
•

Miljø og avfall

Relevante datablad inkl. drift /vedlikeholds info. Fargekoder osv.
Dokumentert egenkontroll

Alt avfall skal kildesorteres. Entreprenøren er ansvarlig for avfallshåndtering, transport og deponi inkludert alle kostnader for dette. Prising for
avfallshåndtering i dette prosjekt, gjøres på grunnlag av at; Prisen skal inkludere all avfallshåndtering og transport frem til eksternt godkjent
avfallsmottak.

Kapittel 10 – Rigg/drift
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HMS
Entreprenør skal ta med alle kostnader for å ivareta HMS –planer.

10 Rigg/drift

HMS/
Covid 19

Covid 19:
Entreprenøren må til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir. Disse vil være under fortløpende evaluering og
endring, og er å betrakte som minimumstiltak som entreprenørene må inkludere i rigg / drift og administrasjon. Bedriftene må selv vurdere
interne tiltak utover helsemyndighetene generelle råd. Spesielle tiltak som pålegges fra Forsvaret eller Forsvarsbygg som går ut over
helsemyndighetenes råd. Vurderes underveis i prosjektet. Slike ekstraordinære tiltak er grunnlag for endringsmelding i prosjektet.
Byggeplassadministrasjon; Deltagelse på oppstartsmøte, autorisasjonssamtale, og byggemåte hver 14dag, eller etter behov.
Entreprenør skal medta komplett stillasrigg og sikringsutstyr for arbeidene

Stillas/sikring/
lift

Kostnader for kran/løfteanordninger og øvrig rigg/ sikringsmateriell som entreprenør finner nødvendig for sine arbeider medtas under dette
kapittelet.
Entreprenør skal medta komplett hvilebrakke. Hvilebrakke skal også omfatte toalett. Lagercontainer leveres dersom entreprenør mener dette
er nødvendig.

Brakke /toalett

Spyling/renhold
/strøm

Pga. Covid 19 er det ikke anledning til å benytte toalettene ved Land leir.
NB! Arbeidstid mellom 07.30 – 15.30.
Det er verken strøm 230V eller vannuttak ved Igloene. Entreprenør må derfor medta nødvendig spylebil/vannvogn e.l. for renhold av Igloer.
Entreprenør må også medta og nødvendig strømaggregat om det er behov for strøm ved Igloene.
(Det er vann og strøm -uttak ved Land leir, men ikke i nærheten av Igloene)

23
Yttervegge
r

20
Bygning
generelt

Kapittel 2 – Bygg
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Generelt

Offentlige krav og bransjestandarder for utførelse skal gjelde for alle ytelser og leveranser til Forsvarsbygg. (Som f.eks. TEK, NBI Byggforsk, etc.)
For valg av materielle skal det legges stor vekt på kvaliteter mht. robusthet, vedlikeholds-intervall og levetid

Vegger, utvendig
kledning

Rengjøring fronter. Inklusiv fjerning av løs maling/puss.
Rengjøring/vasking av hele frontveggen inkl. dører og takutstikk. Puss og eller maling har flasset av noen steder. Løs maling/puss
fjernes før regjering
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Entreprenør skal også gjøre rent på topp murvegg i tillegg til fjerning av mose/ vegetasjon langs topp murvegg
Reparasjon av sår/skader i betongvegg
Flere av Igloene har sår/skader i betongvegg. Antagelig etter
påkjøring av bil/ truck. Sår/skader må repareres før maling.
Enkelte steder er armeringsjern synlig. Armering må da rustbeskyttes
før maling.

Maling av fronter inkl. dører og komponenter.
Entreprenør skal male fronter i kamuflasjefarger (tre farger) i to lag, og eller tilstrekkelig dekkende. Fargeskillene tas på skjønn.
Fargekoder: Skal også omfatte nødvendig grunn- maling om entreprenøren mener dette er nødvendig,
 1288 Granskygge (grå),
 6020-G50Y Berberis (grønn)
 S5030-Y50R Brun kalkstein (brun)
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Beslag på topp av murvegg og takoverbygg.
Beslag i sortlakkert metall.
Frontene skal ha metallbeslag på toppen av murvegg. legge
underlagspapp og beslag m/dryppkant.
Takutsstikk skal kles med metallbeslag. (Topp, front og side).
Beslag føres ca.20cm opp langs vegg over takutstikk hvor det
freses/slisses inn i murvegg. Slisse fuges/tettes. (takrenne er ikke
nødvendig)

Vedlegg


Prisskjema
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