
Mål:

Sign.: Kontr.:

Tiltakshaver:

Byggeplass:

Pnr.:

Gnr.:

Bnr.:

Dato:

SKISSER
Dette tiltaket er ikke ferdig prosjektert, inkl. brann, og avvik kan 
forekomme v/detaljprosjektering. Tegningene skal ikke benyttes til 
byggesøknad.
STABILITETSBEREGNING av bygningen er ikke gjennomført. Dette 
kan resultere i tilleggs konstruksjoner i stål som på dette stadium ikke 
er beregnet eller kalkulert.

Skisseprosjekt

Tegningsnr.:

TEK17
Mht. Byggteknisk forskrift (TEK17), Kap.12 Planløsning og bygningsdeler i 
byggverk, § 12-4. Inngangsparti skal inngangspartier være godt synlige, sentralt 
plasserte og oversiktlige i forhold til atkomst. Det skal være sikkert og enkelt å 
bruke. Ift. fargesetting på bygninger med krav om tilgjengelig boenhet skal 
inngangspartiet ha belysning slik at inngangsparti og hovedinngangsdør er synlig 
i forhold til omliggende flater med luminanskontrast minimum 0,4.

Følgende er ikke utført på dette stadiet og kan medføre endringer i utforming og kostnad: 

Energiberegning; Dagslysberegning; Stabilitetskontroll (Vind); Brannprosjektering; 
Komplettering av bæresystem; Sjekket at huset passer på tomta; Sjekket opp mot 
reguleringsbestemmelser; Sjekket opp mot teknisk forskrift; Avklaring 
ventilasjonsføringer; Komplettering av arealberegning; Dør- og vindusskjema; 
Komplettering av fasader; Snitt, KS og Sidemannskontroll.

Denne tegning skal ikke brukes til Byggesøknad.

Denne tegning tilhører Bolig Partner AS og kan ikke benyttes uten skriftlig samtykke
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Mål:

Sign.: Kontr.:

Tiltakshaver:

Byggeplass:

Pnr.:

Gnr.:

Bnr.:

Dato:

SKISSER
Dette tiltaket er ikke ferdig prosjektert, inkl. brann, og avvik kan 
forekomme v/detaljprosjektering. Tegningene skal ikke benyttes til 
byggesøknad.
STABILITETSBEREGNING av bygningen er ikke gjennomført. Dette 
kan resultere i tilleggs konstruksjoner i stål som på dette stadium ikke 
er beregnet eller kalkulert.

Skisseprosjekt

Tegningsnr.:

TEK17
Mht. Byggteknisk forskrift (TEK17), Kap.12 Planløsning og bygningsdeler i 
byggverk, § 12-4. Inngangsparti skal inngangspartier være godt synlige, sentralt 
plasserte og oversiktlige i forhold til atkomst. Det skal være sikkert og enkelt å 
bruke. Ift. fargesetting på bygninger med krav om tilgjengelig boenhet skal 
inngangspartiet ha belysning slik at inngangsparti og hovedinngangsdør er synlig 
i forhold til omliggende flater med luminanskontrast minimum 0,4.

Følgende er ikke utført på dette stadiet og kan medføre endringer i utforming og kostnad: 

Energiberegning; Dagslysberegning; Stabilitetskontroll (Vind); Brannprosjektering; 
Komplettering av bæresystem; Sjekket at huset passer på tomta; Sjekket opp mot 
reguleringsbestemmelser; Sjekket opp mot teknisk forskrift; Avklaring 
ventilasjonsføringer; Komplettering av arealberegning; Dør- og vindusskjema; 
Komplettering av fasader; Snitt, KS og Sidemannskontroll.

Denne tegning skal ikke brukes til Byggesøknad.

Denne tegning tilhører Bolig Partner AS og kan ikke benyttes uten skriftlig samtykke
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SKISSER
Dette tiltaket er ikke ferdig prosjektert, inkl. brann, og avvik kan 
forekomme v/detaljprosjektering. Tegningene skal ikke benyttes til 
byggesøknad.
STABILITETSBEREGNING av bygningen er ikke gjennomført. Dette 
kan resultere i tilleggs konstruksjoner i stål som på dette stadium ikke 
er beregnet eller kalkulert.

Skisseprosjekt

Tegningsnr.:

TEK17
Mht. Byggteknisk forskrift (TEK17), Kap.12 Planløsning og bygningsdeler i 
byggverk, § 12-4. Inngangsparti skal inngangspartier være godt synlige, sentralt 
plasserte og oversiktlige i forhold til atkomst. Det skal være sikkert og enkelt å 
bruke. Ift. fargesetting på bygninger med krav om tilgjengelig boenhet skal 
inngangspartiet ha belysning slik at inngangsparti og hovedinngangsdør er synlig 
i forhold til omliggende flater med luminanskontrast minimum 0,4.

Følgende er ikke utført på dette stadiet og kan medføre endringer i utforming og kostnad: 

Energiberegning; Dagslysberegning; Stabilitetskontroll (Vind); Brannprosjektering; 
Komplettering av bæresystem; Sjekket at huset passer på tomta; Sjekket opp mot 
reguleringsbestemmelser; Sjekket opp mot teknisk forskrift; Avklaring 
ventilasjonsføringer; Komplettering av arealberegning; Dør- og vindusskjema; 
Komplettering av fasader; Snitt, KS og Sidemannskontroll.

Denne tegning skal ikke brukes til Byggesøknad.

Denne tegning tilhører Bolig Partner AS og kan ikke benyttes uten skriftlig samtykke
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Sign.: Kontr.:

Tiltakshaver:

Byggeplass:

Pnr.:

Gnr.:

Bnr.:

Dato:

SKISSER
Dette tiltaket er ikke ferdig prosjektert, inkl. brann, og avvik kan 
forekomme v/detaljprosjektering. Tegningene skal ikke benyttes til 
byggesøknad.
STABILITETSBEREGNING av bygningen er ikke gjennomført. Dette 
kan resultere i tilleggs konstruksjoner i stål som på dette stadium ikke 
er beregnet eller kalkulert.

Skisseprosjekt

Tegningsnr.:

TEK17
Mht. Byggteknisk forskrift (TEK17), Kap.12 Planløsning og bygningsdeler i 
byggverk, § 12-4. Inngangsparti skal inngangspartier være godt synlige, sentralt 
plasserte og oversiktlige i forhold til atkomst. Det skal være sikkert og enkelt å 
bruke. Ift. fargesetting på bygninger med krav om tilgjengelig boenhet skal 
inngangspartiet ha belysning slik at inngangsparti og hovedinngangsdør er synlig 
i forhold til omliggende flater med luminanskontrast minimum 0,4.

Følgende er ikke utført på dette stadiet og kan medføre endringer i utforming og kostnad: 

Energiberegning; Dagslysberegning; Stabilitetskontroll (Vind); Brannprosjektering; 
Komplettering av bæresystem; Sjekket at huset passer på tomta; Sjekket opp mot 
reguleringsbestemmelser; Sjekket opp mot teknisk forskrift; Avklaring 
ventilasjonsføringer; Komplettering av arealberegning; Dør- og vindusskjema; 
Komplettering av fasader; Snitt, KS og Sidemannskontroll.

Denne tegning skal ikke brukes til Byggesøknad.

Denne tegning tilhører Bolig Partner AS og kan ikke benyttes uten skriftlig samtykke
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Tiltakshaver:
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SKISSER
Dette tiltaket er ikke ferdig prosjektert, inkl. brann, og avvik kan 
forekomme v/detaljprosjektering. Tegningene skal ikke benyttes til 
byggesøknad.
STABILITETSBEREGNING av bygningen er ikke gjennomført. Dette 
kan resultere i tilleggs konstruksjoner i stål som på dette stadium ikke 
er beregnet eller kalkulert.

Skisseprosjekt

Tegningsnr.:

TEK17
Mht. Byggteknisk forskrift (TEK17), Kap.12 Planløsning og bygningsdeler i 
byggverk, § 12-4. Inngangsparti skal inngangspartier være godt synlige, sentralt 
plasserte og oversiktlige i forhold til atkomst. Det skal være sikkert og enkelt å 
bruke. Ift. fargesetting på bygninger med krav om tilgjengelig boenhet skal 
inngangspartiet ha belysning slik at inngangsparti og hovedinngangsdør er synlig 
i forhold til omliggende flater med luminanskontrast minimum 0,4.

Følgende er ikke utført på dette stadiet og kan medføre endringer i utforming og kostnad: 

Energiberegning; Dagslysberegning; Stabilitetskontroll (Vind); Brannprosjektering; 
Komplettering av bæresystem; Sjekket at huset passer på tomta; Sjekket opp mot 
reguleringsbestemmelser; Sjekket opp mot teknisk forskrift; Avklaring 
ventilasjonsføringer; Komplettering av arealberegning; Dør- og vindusskjema; 
Komplettering av fasader; Snitt, KS og Sidemannskontroll.

Denne tegning skal ikke brukes til Byggesøknad.

Denne tegning tilhører Bolig Partner AS og kan ikke benyttes uten skriftlig samtykke
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