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Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 505, Bruksnummer 126, Seksjonsnummer 4 i 3804 SANDEFJORD kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 20.04.2021 kl. 09.16
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 20.04.2021 kl. 09.15

Adresse(r):

Gateadresse: Borgeskogen 45 E
Gatenr: 51142
Kommune: SANDEFJORD
Postkrets: 3160 STOKKE

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2020/2594067-1/200 15.06.2020
21:00

HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT

VEDERLAG: NOK 9 300 000
Omsetningstype: Fritt salg
LIABYGG EIENDOM AS
ORG.NR: 997 603 524
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

HEFTELSER

Eventuelle heftelser som kan ha betydning for denne matrikkelenheten, som er tinglyst på
avgivereiendommen før en arealoverføring, er ikke overført. Det samme gjelder servitutter
som ikke er overført ved tidligere fradelinger. Informasjon om disse finner du på
grunnboksutskriftene til de respektive avgivereiendommene.

Heftelser i eiendomsrett:

1948/9000006-1/200 26.01.1948 SKJØNN
Elektriske kraftlinjer
Opprinnelig dok nr 273/1948 fra TØNSBERG TINGRETT
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 126

1986/9000618-1/200 20.02.1986 BESTEMMELSE OM VANNLEDN.
Rettighetshaver: STOKKE JORDVANNING AL
Opprinnelig dok nr 3142/1986 fra TØNSBERG TINGRETT
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 126

1991/9001927-1/200 23.05.1991 JORDSKIFTE
Jordskifterett sluttet mellom eiendommene ,sak
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nr. 16/1989.
Opprinnelig dok nr 5733/1991 fra TØNSBERG TINGRETT
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 126

1995/9000879-1/200 04.10.1995 JORDSKIFTE
Jordskifte i forbindelse med anlegg av ny E-18
Opprinnelig dok nr 12186/1995 fra TØNSBERG TINGRETT
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 126

1995/9000879-6/200 04.10.1995 JORDSKIFTE
inngår i gnr. 9018, bnr. 1
Opprinnelig dok nr 12186/1995 fra TØNSBERG TINGRETT
Regulering av areal i forbindelse med
veggrunn/jernbanegrunn
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 126

1998/9002334-2/200 14.12.1998 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 0720 GNR: 107 BNR: 3
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3804 GNR: 507 BNR: 1
Rett til velteplass for tømmer.
Opprinnelig dok nr 14774/1998 fra TØNSBERG TINGRETT
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 126

2007/9001833-1/200 22.02.2007 BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 89
Opprinnelig dok nr 2642/2007 fra TØNSBERG TINGRETT
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 126

2009/956642-1/200 11.12.2009 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: LEDE AS
ORG.NR: 979 422 679
rett til å bygge, drive og vedlikeholde en
nettstasjon med tilhørende kabelanlegg.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 126

2009/956642-2/200 11.12.2009 BEST. OM ADKOMSTRETT
Rettighetshaver: LEDE AS
ORG.NR: 979 422 679
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 126

2009/956642-3/200 11.12.2009 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Rettighetshaver: LEDE AS
ORG.NR: 979 422 679
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 126

2010/187872-1/200 12.03.2010 BEST. OM ADKOMSTRETT
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 102
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 126

2010/187872-2/200 12.03.2010 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 102
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 126
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2010/187884-1/200 12.03.2010 BEST. OM ADKOMSTRETT
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 103
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 126

2010/187884-2/200 12.03.2010 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 103
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 126

2010/348016-2/200 14.05.2010 BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 102
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 126

2010/486852-3/200 01.07.2010 BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 103
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 126

2013/1002234-1/200 19.11.2013 BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 110
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 111
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 113
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 126

2013/1002234-2/200 19.11.2013 BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 1
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 5
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3804 GNR: 507 BNR: 1
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3804 GNR: 507 BNR: 4
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3804 GNR: 508 BNR: 1
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3804 GNR: 510 BNR: 17
Rett til å benytte veien i sin skogsdrift
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 126

2018/591130-1/200 27.03.2018
21:00

BESTEMMELSE OM VEG

RETTIGHETSHAVER: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 122
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 126

2019/1281915-1/200 29.10.2019
21:00

BESTEMMELSE OM VEG

Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder felles vei/adkomst
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 126

2019/1281915-3/200 29.10.2019
21:00

BESTEMMELSE OM VEG

Gjelder felles adkomstvei langs felles grense mellom
eiendommene
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3804 GNR: 505 BNR: 126

2020/2594097-1/200 15.06.2020
21:00

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 10 000 000
Panthaver: SPAREBANKEN SØR
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ORG.NR: 937 894 538
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

GRUNNDATA

2020/2037287-1/200 28.01.2020
21:00

SEKSJONERING

Opprettet seksjoner:
SNR: 4
Formål: Næring
Sameiebrøk: 72/1446

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

EIENDOMMENS RETTIGHETER

Ingen rettigheter registrert.

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.
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Sandefjord

kommune

Grunnkart

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 505 Bnr: 126 Fnr: 0 Snr: 4

Adresse: Borgeskogen 45E

3160 STOKKE

Annen info:

20.04.2021 09:20:16 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 1 av 2



Tegnforklaring

Husnummer Husnummer med bokstav Kommunalveg gatenavn.

Matrikkelnummer Bygningslinje Takkant

Takoverbyggkant Taksprang Annen næring

Godkjent byggesak Innmålt grensepunkt Eiendomsgrense god

nøyaktighet

Bygningsomriss Annen næring Eiendomsteig

El_Belysningspunkt Trase AnnetGjerde

Frittstående mur Loddrett mur Vegdekkekant

Vegkant annet vegareal

avgrensning

Annet vegareal avgrensning Privat veg

Veg Høydekurve Høydekurve 5 m

Kommune
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Sandefjord

kommune

Planforslag

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 505 Bnr: 126 Fnr: 0 Snr: 4

Adresse: Borgeskogen 45E

3160 STOKKE

Annen info:
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Tegnforklaring

Husnummer Husnummer med bokstav Kommunalveg gatenavn.

RpOmråde RpGrense Veg

Havflate Bygning PblTiltak

Målt grenselinje FKB Høydekurve Kommune
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Sandefjord Kommune
Adresse  Postboks 2025, 3202
Telefon

Utskriftsdato: 23.04.2021

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Kommunale avgifter og eiendomsskatt Kilde: Sandefjord Kommune

Gjelder eiendom

Kommunenr.: 3804  Gårdsnr.: 505  Bruksnr.: 126 Seksjonsnr.: 4  
Adresse: Borgeskogen 45E, 3160 STOKKE
Referanse:  Borgeskogen 45E seksjon 4

Kommunalt standardgebyr for bebygde eiendommer som er tilknyttet kommunalt/interkommunalt tjenestetilbud

Avgift Grunnlag Årlig avgift

Vann 1572,50

Avløp 1603,00

Vannmåler: Ja

Dato Målestand m3

Sist avlest

Kommentar

Årlig beløp kr 3175,50 - faktura sendes i 4 terminer.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som
kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser
som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.



Sandefjord

kommune

Ledningskart vann og avløp

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 505 Bnr: 126 Fnr: 0 Snr: 4

Adresse: Borgeskogen 45E

3160 STOKKE

Annen info:

20.04.2021 09:20:25 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 1 av 2



Tegnforklaring

Husnummer Husnummer med bokstav Kommunalveg gatenavn.

Matrikkelnummer Bygningslinje Takkant

Takoverbyggkant Taksprang Annen næring

PblTiltak Innmålt grensepunkt Eiendomsgrense god

nøyaktighet

Bygningsomriss Annen næring Eiendomsteig

El_Belysningspunkt Trase AnnetGjerde

Frittstående mur Loddrett mur Vegdekkekant

Vegkant annet vegareal

avgrensning

Annet vegareal avgrensning Privat veg

Veg Høydekurve Høydekurve 5 m

Kommune
 

 

20.04.2021 09:20:25 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 2 av 2



Sandefjord kommune

Eiendomsinformasjon

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Type Bruksnavn Tinglyst Beregnet areal Oppgitt areal Arealkilde

3804 - Sandefjord kommune 505 126 0 4 Seksjon Ja 0 0 0-Ikke oppgitt

Etablert dato Utgått Har aktive festegrunner Er seksjonert Antall seksjoner Sameiebrøk Representasjonspunkt

28.01.2020 Nei Nei 72/1446

FORRETNINGER
Forretningstype Forretningsdato Matrikkelføringsdato Komm.saksref Rolle Matrikkelenhet Arealendring

Seksjonering 24.01.2020 24.01.2020 19/34219 505/126/0/13 0

505/126/0/3 0

505/126/0/1 0

505/126/0/8 0

505/126/0/10 0

505/126/0/14 0

505/126/0/16 0

505/126/0/5 0

505/126 0

505/126/0/9 0

505/126/0/7 0

505/126/0/11 0

505/126/0/12 0

505/126/0/4 0

505/126/0/2 0

505/126/0/15 0

505/126/0/6 0

BYGNINGER
Bygningsnummer Bygningstype Næringsgruppe Bygningsstatus Areal bolig Areal annet Areal totalt
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300740944 Lagerhall Industri Ferdigattest 0 1540 1540

ADRESSER
Gatenavn Husnummer Bokstav Seksjonsnummer Representasjonspunkt Adressetilleggsnavn Kretser

Borgeskogen 45 E Nord: 6568221.55
Øst: 571361.82
System: EPSG:25832

Stemmekrets 22-STOKKE
SKOLEKRETS 23-RAMSUM
Kirkesokn 2-Skjee
Postnummerområde 3160-STOKKE
Grunnkrets 1703-BALSBORGE

KOMMUNAL TILLEGGSDEL
Bruk av grunn Referanser Kommentarer

V-Forretning/Sentrum

TEIGER
Areal Representasjonspunkt Hovedteig Tvist Har flere matrikkelenheter

ANLEGGSPROJEKSONSFLATER
Areal Representasjonspunkt Hovedflate Medium 

 

 

Seksjonen tilhører følgende hovedeiendom:

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Type Bruksnavn Tinglyst Beregnet areal Oppgitt areal Arealkilde

3804 - Sandefjord kommune 505 126 0 0 Grunneiendom Ja 4299,3 0 0-Ikke oppgitt

Etablert dato Utgått Har aktive festegrunner Er seksjonert Antall seksjoner Sameiebrøk Representasjonspunkt

11.01.2019 Nei Nei Ja 16 Nord: 6568233.59215942 Øst: 571390.654275144 System: EPSG:25832

FORRETNINGER
Forretningstype Forretningsdato Matrikkelføringsdato Komm.saksref Rolle Matrikkelenhet Arealendring

Seksjonering 24.01.2020 24.01.2020 19/34219 505/126/0/13 0

505/126/0/3 0

505/126/0/1 0

505/126/0/8 0

505/126/0/10 0

505/126/0/14 0
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505/126/0/16 0

505/126/0/5 0

505/126 0

505/126/0/9 0

505/126/0/7 0

505/126/0/11 0

505/126/0/12 0

505/126/0/4 0

505/126/0/2 0

505/126/0/15 0

505/126/0/6 0

Omnummerering 01.01.2020 01.01.2020 505/126 0

Oppmålingsforretning 15.08.2019 20.08.2019 19/16426 Mottaker 505/144 3782.1

505/73 0

Avgiver 505/126 -3782.2

505/121 0

505/119 0

Oppmålingsforretning 15.08.2019 20.08.2019 19/16426 Avgiver 505/126 -3296.6

505/119 0

505/144 0

Mottaker 505/145 3296.7

505/73 0

Oppmålingsforretning 15.08.2019 20.08.2019 19/16426 505/126 0

505/119 0

505/73 0

Oppmålingsforretning 11.12.2018 11.01.2019 18/33035 505/119 0

Mottaker 505/126 11378.1

Avgiver 505/50 -11378.1

505/73 0

505/121 0

BYGNINGER
Bygningsnummer Bygningstype Næringsgruppe Bygningsstatus Areal bolig Areal annet Areal totalt
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300740944 Lagerhall Industri Ferdigattest 0 1540 1540

ADRESSER
Gatenavn Husnummer Bokstav Seksjonsnummer Representasjonspunkt Adressetilleggsnavn Kretser

Borgeskogen 45 E Nord: 6568221.55
Øst: 571361.82
System: EPSG:25832

Stemmekrets 22-STOKKE
SKOLEKRETS 23-RAMSUM
Kirkesokn 2-Skjee
Postnummerområde 3160-STOKKE
Grunnkrets 1703-BALSBORGE

KOMMUNAL TILLEGGSDEL
Bruk av grunn Referanser Kommentarer

I-Bergverk/Industri J-Journalnummer: Jnr.2018.294 Type: -
Etat: 6O-Oppmålingsavdeling
Saksnummer: 19/16426
Tekst: Klarlegging før fradeling 505/144,145. Se jnr.2019.194-195

TEIGER
Areal Representasjonspunkt Hovedteig Tvist Har flere matrikkelenheter

4299,3 Nord: 6568233,59234544 Øst: 571390,65427003 System: EPSG:32632 Ja Nei Nei

ANLEGGSPROJEKSONSFLATER
Areal Representasjonspunkt Hovedflate Medium

 

Beregnet areal: Areal som baseres på eiendommens registrerte eiendomsgrenser i Matrikkelen. Dersom eiendomsgrenser ikke har latt seg registrere nøyaktig i Matrikkelen, vil det beregnede

arealet ikke være korrekt. 

 

Oppgitt  areal: For matrikkelenheter der det ikke er registrert eiendomsgrenser i Matrikkelen slik at areal ikke kan beregnes, angis Oppgitt areal dersom slike data er registrert. Oppgitt areal

kan være hentet fra ulike forretningsdokumenter som f.eks. skylddelinger. Oppgitt areal oppdateres ikke når det f.eks. skjer delinger fra en matrikkelenhet. 

 

Areal og forretningshistorikk på seksjonerte eiendommer: Dersom eiendommen er seksjonert vil eiendommens areal som oftest være registrert på hovedeiendommen og ikke på hver enkelt

seksjon. Eiendomsrapporter for en spesifikk seksjon vil derfor som regel være oppført uten areal. Det samme gjelder historikk over forretninger. 

 

Bygninger: Opplysninger gitt i denne rapporten er ikke kvalitetssikret mot vedtak fattet av bygningsmyndigheten.
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Sandefjord kommune

Bygningsinformasjon

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

3804 - Sandefjord kommune 505 126 0 4

BYGNING
Bygningstype Bygningsnr Tilbyggnr Status Næringsgruppe Areal bolig Areal bebygd Areal annet Areal totalt

Lagerhall 300740944 0 Ferdigattest Industri 0 1540 1540 1540

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6568224.42 Øst: 571388.75 System: EPSG:25832 Nei 0

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

RA-Rammetillatelse 29.04.2019 30.04.2019

IG-Igangsettingstillatelse 29.10.2019 29.10.2019

FA-Ferdigattest 25.05.2020 27.05.2020

Bolignr. Type Bruksaral Antall rom Kjøkken Antall bad Antall WC Adresse Gnr Bnr Fnr Snr

H0105 Annet enn bolig 72 0 0 0 Borgeskogen 45E 505 126 0 4

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

1 Hovedetasje 0 0 0 0 1540 1540

Referanse

F-Dato ferdigattest: 201912718

Referanse

B-Bygningsrådsvedtak: 19/12718

 

Merk at relevant bygningsinformasjon også kan være registrert på hovedeiendommen. 

 

Bygninger: Opplysninger gitt i denne rapporten er ikke kvalitetssikret mot vedtak fattet av bygningsmyndigheten.
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Sandefjord kommune

Eierinformasjon

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

3804 - Sandefjord kommune 505 126 0 4

EIER/KONTAKTINSTANS
Gnr Bnr Fnr Snr Rolle Status Fødelsdato/Org.nr. Navn Adresse Andel

Hjemmelshaver 997603524 LIABYGG EIENDOM AS Sneltvedtstien 30
3719 SKIEN

1/1

 

KOMMENTARFELT:

 

Det tas forbehold om feil og mangler.
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Sandefjord kommune

Matrikkelkart

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

3804 - Sandefjord kommune 505 126 0 4 

 

Orientering om matrikkelkart 

Matrikkelen ble etablert ved overføring av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt

og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Matrikkelkartet angir en

nøyaktighet på grensepunktene som standardavvik i cm. I tilknytning til arealberegning blir det angitt dersom arealet begrenses av ulike typer hjelpelinjer. Fargene på grensene i kartet forteller

hvilken nøyaktighet det er på de registrerte grensene. Grønne grenser er mest nøyaktige, og derfra blir de gradvis mer unøyaktige mot rød, som er skissenøyaktighet.
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Areal og koordinater

Areal: 4299,30 Arealmerknad: 

Representasjonspunkt:     Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32                     Nord: 6568233,59       Øst: 571390,65

Ytre avgrensning

Grensepunkt/Grenselinje Merke nedsatt i/ Grensepunkttype/

Løpenr Nord Øst Lengde Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktighet Radius

1 6568260,59 571411,99 Jord Offentlig godkjent grensemerke 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10 55,00

10,94 Ikke hjelpelinje 10

2 6568259,79 571422,88 Jord Offentlig godkjent grensemerke 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10

6,91 Ikke hjelpelinje 10

3 6568253,22 571425,04 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10

29,77 Ikke hjelpelinje 10

4 6568224,92 571434,29 Jord Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 10

18,35 Ikke hjelpelinje 10

5 6568206,57 571434,22 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10

5,01 Ikke hjelpelinje 10

6 6568206,57 571429,22 Fjell Offentlig godkjent grensemerke 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10

78,76 Ikke hjelpelinje 10

7 6568206,57 571350,45 Jord Offentlig godkjent grensemerke 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10

52,41 Ikke hjelpelinje 10

8 6568258,97 571349,29 Jord Offentlig godkjent grensemerke 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10

62,72 Ikke hjelpelinje 10
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Sandefjord

kommune

Reguleringsplan

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 505 Bnr: 126 Fnr: 0 Snr: 4

Adresse: Borgeskogen 45E

3160 STOKKE

Annen info: Borgeskogen utvidelse
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Tegnforklaring

Husnummer Husnummer med bokstav Kommunalveg gatenavn.

RpOmråde Byggegrense Regulert kant kjørebane

Industri Offentlig trafikkområde Parkbelte industriområde

Veg Havflate Bygning

PblTiltak Målt grenselinje FKB Høydekurve

Eldre reguleringsplaner

mosaikk

Kommune
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Sandefjord Kommune
Adresse  Postboks 2025, 3202
Telefon

Utskriftsdato: 23.04.2021

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Restanser og legalpant Kilde: Sandefjord Kommune

Gjelder eiendom

Kommunenr.: 3804  Gårdsnr.: 505  Bruksnr.: 126 Seksjonsnr.: 4  
Adresse: Borgeskogen 45E, 3160 STOKKE
Referanse:  Borgeskogen 45E seksjon 4

Ubetalte gebyrer og eiendomsskatt

Det finnes ingen ubetalte gebyrer eller skyldig eiendomsskatt. 

Inkasso/legalpant

Det finnes ikke inkassokrav/legalpant på eiendommen.

Kommentar

Vedr. kommunale avgifter er alt ajour pr. 31.03.2021. Neste faktura gjelder termin 2/2021 med forfall 20.05.2021. Vi tar
forbehold om evt. endringer/etter faktureringer.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som
kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser
som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.













Sandefjord Kommune
Adresse  Postboks 2025, 3202
Telefon

Utskriftsdato: 26.04.2021

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Tilknytning til vei, vann og avløp Kilde: Sandefjord Kommune

Gjelder eiendom

Kommunenr.: 3804  Gårdsnr.: 505  Bruksnr.: 126 Seksjonsnr.: 4  
Adresse: Borgeskogen 45E, 3160 STOKKE
Referanse:  Borgeskogen 45E seksjon 4

Vann Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
Eiendommen har vannmåler

Avløp Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.

Vei Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.

Pålegg Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som
kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser
som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.



Sandefjord kommune

Planstatus

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Adresse

3804 - Sandefjord kommune 505 126 0 4 Borgeskogen 45E, 3160 STOKKE

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Plan (vedtaksdato)

Næringsvirksomhet - Nåværende Kommuneplan (24.9.2019)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?

PLANID Plannavn (vedtaksdato) Reguleringsformål

Ja

3804 20050012 Borgeskogen utvidelse (30.3.2005) Parkbelte i industriområde

3804 20050012 Borgeskogen utvidelse (30.3.2005) Industri

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?

Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?

PLANID Plannavn

Ja

3804 20200025 Borgeskogen - Djupedal massedeponi

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?

Nei 

KOMMENTARFELT:

Deler av den aktuelle eiendommen ligger innenfor et areal avsatt til fremtidig massedeponi.
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Det tas forbehold om feil og mangler.
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Sandefjord Kommune
Adresse  Postboks 2025, 3202
Telefon

Utskriftsdato: 22.04.2021

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Kilde: Sandefjord Kommune

Gjelder eiendom

Kommunenr.: 3804  Gårdsnr.: 505  Bruksnr.: 126 Seksjonsnr.: 4  
Adresse: Borgeskogen 45E, 3160 STOKKE
Referanse:  Borgeskogen 45E seksjon 4

Det foreligger ferdigattest på eiendommen.Ferdigattesten er vedlagt.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som
kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser
som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.
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Ferdigattest 
Etter plan- og bygningsloven (pbl.) av 27.06.2008, 
ajourført med endringer senest ved lov 16.12.2016,  
§ 21-10 jf. SAK10 §§ 8-1 og 8-2. 

JpID: 20/53971 

 
Ansvarlig søker: 

Bjarnastein AS 
Henrik Ibsens gate 12 
4878 GRIMSTAD 
  

Tiltakshaver: 

Lagerseksjoner AS 
Henrik Ibsens gate 12 
4878 GRIMSTAD 

 
FERDIGATTEST ER GITT FOR 
Adresse: Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. 

Borgeskogen 505 126   

 
 
Tiltakets/byggets art 

3 lagerbygg. 
Tiltaket er godkjent i vedtak av 29.4.2019. Gjennomføringsplan er datert 20.5.2020. 
Fradelingsvedtak for de 3 tiltakene/parsellene er gitt 26.6.2019.  
Ferdigattest gjelder for: 
Bygningsnummer 300740944, gbnr 505/126 (hovedeiendommen)  
Bygningsnummer 300740949, gbnr 505/145 (fradelt parsell) 
Bygningsnummer 300740951, gbnr 505/144 (fradelt parsell)  
Vedtaksdato Saksnr  

25.05.2020 19/12718  

   

Dato for søknad om ferdigattest: 20.5.2020  

   

 

Tiltaket, eller deler av tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter  
(jf. pbl. § 20-1). 
 

Merknader: 

Ferdigattest er gitt med bakgrunn i søknad om ferdigattest. 
Det er ikke gitt opplysninger om at det forekommer endringer i forhold til godkjent dokumentasjon 
for tiltaket. Tiltaket forutsettes således utført i tråd med gitt tillatelse og godkjent dokumentasjon.  
Ferdigattest er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 
bygningsmyndighetens avslutning av saken. 
 

 
 

Sted Dato Underskrift 

Sandefjord 25.05.2020 Jørn Engebretsen 

 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur,  
i henhold til interne rutiner. 
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1. PRODUKTBESKRIVELSE 

Veggelementer av betong med isolasjon i midten. Elementet består av to sider betong som 
har forskjellige tykkelse alt etter dimensjonering fra RIB. Isolasjonen i midten kan variere i type 
og tykkelse alt etter formål. Det er innlagt armering og sveise/festeplater i elementene for 
montasje. Det er også støpt inn løfteanker for løft av elementene. Det kan også være lagt inn 
el-bokser med trekkerør til el-kabler. Innstøpte vindu og dører. 

Elementene er støpt på stål bord med vegetabilsk formolje som slippmiddel. Er ikke til hinder 
for overflatebehandling av noe slag. 

Isolasjonsleverandør er: Parock på bløte matter og Vartdal på styropor 

Vindu og dører er produsert i PVC plast. 

 

NOBB varenummer: 

Dimensjon: Alt produseres etter mål og derfor varierende dimensjoner 

Farge: Grå 

Overflatebehandling: Ingen, glatt innside og rullet utside 

Øvrige opplysninger: 
Betongen er produsert etter NS-EN 206, NS-EN 14992: 2007 
og NS-EN 13369 

  

 
2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 
Regelmessig rengjøring med vann og børste eller høytrykksspyling i kombinasjon med rengjøringsmidler vil fjerne de fleste 
forurensninger. 
Det er bedre med ofte rengjøring med børste enn høytrykksspyling. Ved bruk av høytrykksspyling anbefales det å redusere 
trykket til maks 100 bar og holde munnstykket minst 30 cm fra elementet med en vinkel på maksimalt 30°  
Olje kan gi stygge flekker. Fersk olje kan vanligvis fjernes ved absorberende middel. Det finnes en rekke forskjellige midler, flere av disse 
finnes i velassorterte byggevare forretninger. 
Forskjellige typer syrevask kan også brukes.  

 

Ettersyn/kontroll 

Riktig utført elementmontasje bør ettersees en gang i året. Det kan være at det blir gravd eller gjort endringer i området som kan få 
utilsiktede påvirkninger av veggene.  

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
Det fordres ikke spesielt vedlikehold av produktet.  
Kalkutslag kan forekomme og er uten betydning for kvaliteten. Den slites normalt bort over tid. Kalk er en naturlig del av betongen 
som kommer til overflaten i form av et hvitt slør.  
Betongen kan vaskes med en svak saltsyreoppløsning (10%). Husk grundig skylling med 
vann. 
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Alle tegninger og dimensjonering av elementene kan fås på forespørsel fra Systemblokk AS.  

Systemblokk AS er underlagt tredje parts kontroll. I vårt tilfelle er det Kontrollrådet for betong med reg. Nr: H 33. Sertifikat og 
produksjonskontrollsystem nr. 1111 – CPR - 0406 

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 

Det kommer litt an på om det i utgangspunktet er dimensjonert for 50år eller 100års levetid 

Garanti og vilkår 

Se kjøpsloven og Salg- og leveringsbetingelser for Systemblokk AS. 

Fuktbestandighet 

Påvirkes ikke av fukt. 

Renholdsvennlighet 

Se rengjøring og rengjøringsmetoder. 
Øvrige opplysninger 
 
4. MILJØPÅVIRKNING 
Ressursutnyttelse 
Produktet kan resirkuleres. Ved destruksjon må armering og annet stål skilles ut. Isolasjon må også destrueres for seg. Type isolasjon 
står i produksjonsunderlaget.  
 
Økotoksitet 
Produkter av herdet betong har ingen kjent negativ innvirkning på miljø eller innemiljø. 
 
5. HMS-REFERANSER 
Produkter av herdet betong innebærer ikke helsefare under vanlig bruk. Fersk og fuktig betong er imidlertid sterkt alkalisk og kan 
forårsake irritasjon/sårdannelse, allergi og vil i verste fall kunne gi etseskader og allergi ved langvarig hudkontakt. 
Ved arbeid som medfører kontakt med fuktige betongprodukter brukes vanntette arbeidshansker, vanntette bukser og 
gummistøvler. Bruk vernebriller under støvgenererende arbeid. Bruk støvmaske (P3-filter) under sliping/skjæring eller annet 
støvgenererende arbeid. 
Se også HMS-fakta om sikkerhet ved bruk av produktet der det også fremkommer henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner. 
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. 
Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon. 
6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 
Avfallstype: Betong med armering 
Håndtering: Deponering. Ved destruksjon må armering og annet stål skilles ut. Isolasjon må også destrueres for seg. 
Det er ikke knyttet miljøavgifter til dette produktet. 
 
 
7. TEKNISK SERVICE 
Produsent Systemblokk AS 
 
Adresse Rallevegen 164 
 
Postnr. Og poststed 3804 Bø 
 
Telefon 35 06 00 00 
Telefaks 35 06 00 09 
E-post  

Internett www. Systemblokk.no 
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PRODUKTOVERSIKT

 T130M-75L-930 (Selvbærende takplater)

 SP2B 100 X-PIR (Sandwichpanel)

 SPB 100 WI (Sandwichpanel)

 Beslag/ Plane plater

Tak: Tykkelse Materiale Belegg Farge

0.9/0.8mm S350 Interiør RR20 Hvit

Yttervegg: Tykkelse Materiale Belegg Farge Profil

Utv: 0,6mm
Skum

Polyester RR288 Antrasitt Lineær

Innv: 0,5mm Polyester Ral 9002 Gråhvit Lineær

Innervegg Tykkelse Materiale Belegg Farge Profil

Utv: 0,5mm
Rockwool

Polyester Ral 9002 Gråhvit Lineær

Innv: 0,5mm Polyester Ral 9002 Gråhvit Lineær

Vegg: Tykkelse Materiale Belegg Farge

0,6mm S280 Polyester RR288 Antrasitt

0,6mm S280 Polyester Ral 9002 Gråhvit

3
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Malte stålplater og coils
Vedlikehold

Vedlikeholdsanvisninger for byggkomponenter produsert av malt stålplate fra Ruukki.

Innledning
Årlig kontroll
Vask og fjerning av søppel
Utbedringsmaling og vedlikehold av takskjegg
Ommaling
Rengjøring og vedlikeholdsmaling

Ruukki er en høyt renommert metallekspert som tar hånd om hele prosessen når du har behov for metallbaserte mate-
rialer, komponenter, systemer og totalkonsepter. Vi videreutvikler kontinuerlig vår virksomhet og vårt produktsortiment 
for å imøtekomme dine behov.
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Innledning
Tak og fasader på bygninger utsettes for mange slags forurensinger og smuss. Blant disse kan nevnes svovel-, klor- og 
nitrogenforbindelser, som fører til sur nedbør, og ulike saltforbindelser, smuss og sot. Sammen med vann og UV-stråling 
fra solen er urenhetene en belastning for tak og vegger. Belastningen er størst på de komponentene hvor regnvannet 
ikke skyller bort urenhetene fullstendig.

Med tanke på holdbarheten til malte plater av stål er de verste stedene skavanker og riper hvor urenhetene kommer i 
kontakt med sinksjiktet under malingsbelegget eller faktisk med selve stålkjernen.

Påvirkningen forurensninger er størst i nærheten av forurensende industri og ved havet. Svovel- og klorholdige 
utslipp er spesielt problematiske. Urenhetene belaster belegget og forkorter beleggets levetid, og regelmessig rengjø-
ring av tak- og veggflater er derfor en viktig del av vedlikeholdet av malingsbelegget.

Årlig besiktigelse
Malte byggkomponenter bør kontrolleres regelmessig. Dersom det oppdages skader i overflatebelegget skal de repare-
res for å sikre takets holdbarhet på lang sikt. Den årlige kontrollen omfatter følgende tiltak:

Innledende besiktigelse
Umiddelbart etter installeringen skal alle løse gjenstander, slik som fester, platebiter, borespon og andre metallgjenstan-
der, fjernes fra takflater og takavvanningssystem.

Visuell besiktigelse
Det er viktig å foreta en generell kontroll av malingsbelegget hvert år. En mer nøyaktig granskning av overflaten skal i 
garantitiden foretas med fem års mellomrom. Da skal belegget undersøkes visuelt på ca. 1,5 m avstand. Etter garantiti-
den skal overflaten granskes annethvert år på 1,5 m avstand.

Hold taket rent
Kontroller at taket er rent. Søppel og smuss holder platen fuktig og medfører en risiko for korrosjon. Et skittent tak ser 
heller ikke bra ut.

Festenes tilstand
Kontroller festenes tilstand og installasjon. Skadde eller delvis løse fester medfører lekkasje, råteskader på trekompo-
nenter og en risiko for korrosjon. Hvis festet er blitt skadet skal det byttes til et tykkere feste og/eller det skal monteres 
ny lekte.

Malingsbeleggets tilstand
Kontroller beleggets tilstand. Ikke glem «girar» og takskjegg. Maling som flaker av, malingsflate med ujevn bleking, kritt-
utskillelse og sprekkdannelse, samt lokale riper er et tegn på at malingsbelegget har behov for reparasjon.

Følg malingsinstruksjonene i denne anvisningen når du reparerer overflatebelegget.

Takavvanningssystem
Det anbefales at takavvanningssystemet rengjøres hvert år. Tette, ødelagte og skitne takavvanningssystemer fører til 
fryse- og fuktskader og korrosjonsproblemer.

Fjern eventuelle materialer og søppel som tetter, og skyll og vask hele systemet ved behov. Reparer eventuelle skader.

Rengjøring og fjerning av søppel
Normalt vil regnvannet sørge for å holde plateoverflatene rene. Løv og enkelte andre urenheter skylles imidlertid ikke 
alltid bort fra taket med regnvannet. Derfor bør plater, «girar» og takavvanningssystem etterses årlig eller oftere.

Belegget kan vaskes med vann og en myk børste eller med høytrykksspyler (< 100 bar). Inngrodd smuss kan vaskes 
med rengjøringsmiddel beregnet for rengjøring av malingsbelegg (se tabell 4). Vanskelig, lokalt smuss kan fjernes med 
en klut fuktet med lakknafta. La rengjøringsmiddelet virke i noen minutter, og skyll deretter grundig, ovenfra og nedover, 
slik at alt rengjøringsmiddelet er fjernet. Takavvanningssystemet skal deretter ha en ytterligere skylling med vann. Vær 
oppmerksom på at altfor sterke eller uegnede rengjøringsmidler kan skade malingsoverflaten.
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Utbedringsmaling og vedlikehold av takskjegg
Det er alltid lønnsomt å reparere skader i malingsbelegget så fort som mulig. Ved maling skal det brukes malerfarger 
som er egnet til reparasjon av malte flater. Spraymaling må ikke brukes. Se Tabell 1.

Tabell 1.
Utbedringsmaling

- Rengjør steder som er skadet, om nødvendig med vaskemiddel eller lakknafta.
- Mal over det skadde stedet 1 � 2 ganger.

PVDF Plaston eller Panssari Akva

Pural Panssari Akva

Pural matt Panssari Akva1)

Purex Panssari Akva1)

Polyester Panssari Akva eller Plaston

Polyester matt Panssari Akva1) eller Plaston1)

Plastisol Panssari Akva eller Kirjo Aqua

1) Klart høyere glans enn det opprinnelige malingsbelegget.

Riper skal repareres med en tilstrekkelig smal pensel. Hvis det bare er grunnmalingen som har fått riper er det tilstrek-
kelig at skaden måles én gang. Hvis ripen løper gjennom hele malingsbelegget, helt inn til sinksjiktet, anbefales det at 
den males en gang til etter at det første sjiktet har tørket.

På enkelte takprofiler med lite fall forekommer det noen ganger såkalt takskjeggkorrosjon, der den skårne kanten 
begynner å ruste. Fenomenet kan forhindres ved at de skårne kantene males etter at platen er lagt på. Dette anbefales 
spesielt ved installasjoner nær kysten. Se Tabell 2.

Tabell 2.
Beskyttelse av takskjeggkanter

- Skrap bort gammelt belegg som flaker av.
- Fjern rust ved sliping eller med stålbørste.
- Mal metalloverflatene med pensel.
- Bruk maling av typen Rostex Super + Panssari Akva eller Galvex + Kirjo Aqua.

Ommaling
Overflaten kan vedlikeholdsmales dersom det ikke foreligger skader og dersom malingsbelegget har god vedheft til 
underlaget. Belegget vedheft kan lett kontrolleres ved hjelp av en slirekniv eller tapetkniv. Dersom det forekommer bety-
delige lokale skader i malingsbelegget eller malingsoverflaten har bleknet ujevnt, er det grunn til å kontakte en fagkyn-
dig for utbedringstiltak.

Det er vanskelig å angi et eksakt tidspunkt for vedlikeholdsmalingen, ettersom mange faktorer påvirker malingsflatens 
holdbarhet. Slike faktorer er overflatetype og fargenyanse, klimaforhold, takhelning, bygningsløsning og installasjons-
måte. Påkjenningen på malingsbelegget er størst på mørke belegg på tak med helning som vender mot sør.

De vanligste årsakene til at det må males om er at det har oppstått betydelige endringer i beleggets farge og glans. Luft-
forurensinger og solens UV- og varmestråling bidrar mest til forandringene.

Beleggets holdbarhet varierer. For eksempel forandres Pural- og PVDF-beleggene ytterst lite på 20 år. For Plastisol 
anbefales det vedlikeholdsmaling i løpet av 12� 20 år etter installasjonen, for polyester og matt polyester i løpet av 15� 20 
år og for Pural og PVDF (PVF2) i løpet av 20� 30 år. Som generell regel kan det sies at mørke nyanser skal males tid-
ligere enn lyse. Et platetak som er blitt vedlikeholdsmalt i god tid kan oppnå en meget lang levetid (over 50 år). Etter at 
malingsbeleggets beskyttelsesevne har opphørt, blir stålplaten fortsatt beskyttet av sinksjiktet.

Ommaling av malingsbelegg skal skje i henhold til anvisningene i tabell 3.
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Velkommen til å kontakte vår kundeservice for ytterligere informasjon

Salg og kundeservice: 

Ruukki Norge AS, Prof. Birkelands vei 21, 1081 Oslo Tel.: +47 815 004 64 www.ruukki.no

Dette databladet er gransket på nøyest mulig måte. Vi kan ikke ta ansvar for eventuelle feil eller for direkte eller indirekte 
skader som foranledes av feilaktig bruk av opplysningene i brosjyren. Retten till endringer forbeholdes.

Copyright © 2011 Rautaruukki Corporation. Alle rettigheter forbeholdt. Ruukki, Rautaruukki, More With Metals og Ruukkis produktnavn 
er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Rautaruukki Corporation.

Tabell 3.
Ommålning av gammal ytbeläggning

- Kontroller det gamle malingsbeleggets vedheft ved hjelp av et kryss-snitt.
Se bilde 1.

- Fjern gammelt belegg som flaker av med høytrykksspyling eller kjemikalier
for fjerning av maling.

- Kontroller at ikke sinkoverflaten under belegget blir skadet når malingen
fjernes.

- Fjern rust ved sliping eller med stålbørste.
- Vask overflaten med Peltipesu eller Panssaripesu.
- Skyll grundig med vann, ovenfra og nedover.
- Kontroller at overflaten er tørr.
- Foreta grunnmaling av blottede flater med Rostex Super eller Galvex.
- Mal 1� 2 ganger.

PVDF Plaston eller Panssari Akva

Pural1) Panssari Akva eller Panssari Pro3) eller Teknodur Combi 04503)

Pural matt1) Panssari Akva2) eller Panssari Pro2,3) eller Teknodur Combi 04502,3)

Polyester1) Panssari Akva eller Panssari Pro3) eller Teknodur Combi 04503)

Polyester matt1) Panssari Akva2) eller Panssari Pro2,3) eller Teknodur Combi 04502,3)

Plastisol1) Panssari Akva eller Panssari Pro3) eller Kirjo Aqua

1) Grunnmaling anbefales ved behov.
2) Klart høyere glans enn det opprinnelige malingsbelegget.
3) Bare for yrkesmessig bruk.

Tabell 4.
Rengjøringsmidler og vedlikeholdsmalinger

Vaskemiddel Malerfarger Produsent

Delfin Grovrent Panssari Akva Alcros

Platetak Alcros

Temaclad SC50 Alcros

Temaprime EE Alcros

Mer informasjon:
www.temaspeed.com/norway
www.tikkurila.no

Figure 1.
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Kunngjøring vedrørende copyright og 
ansvarsbegrensning
Selv om innholdet i dette dokumentet er utarbeidet med størst mulig nøyaktighet, kan ikke ASSA ABLOY Entrance Systems 
vedkjenne seg erstatningsansvar for skader som kan oppstå på grunnlag av feil eller utelatelser i dette dokumentet. Vi 
forbeholder oss retten til å foreta nødvendige tekniske endringer/utskiftinger uten forutgående varsel.

Det er ikke knyttet noen rettigheter til innholdet i dette dokumentet.

Fargekart: Av trykktekniske årsaker kan det forekomme avvik i fargene.

Ingen del av dette dokumentet kan kopieres eller offentliggjøres i form av trykk, fotokopiering, mikrofilm eller noen annen måte, 
uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra ASSA ABLOY Entrance Systems.

Copyright © ASSA ABLOY Entrance Systems AB 2006-2017.

Alle rettigheter forbeholdt.

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Albany og Megadoor, som ord og logotyper, er varemerker tilhørende ASSA ABLOY Group.
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Om denne håndboken

Alle brukere og eiere av porter som drives med håndspill eller et CDM9 må lese, forstå og overholde 
informasjonen og instruksjonene i denne håndboken. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til skade på eller svikt i 
utstyret, og mulige personskader. Lagre disse instruksjonene

Denne håndboken inneholder informasjon og brukeranvisninger for en port som betjenes med håndspill eller av CDM9. Når det 
ikke er angitt noe typenavn eller modellnummer i tittelen, gjelder informasjonen eller instruksjonene for alle styremetoder eller 
modeller. Når informasjonen eller instruksjonene gjelder for spesielle styremetoder eller modeller, fremkommer det aktuelle 
typenavn eller modellnummer i tittelen.

For å identifisere modellen som er installert med din port må du se beskrivelsene i kapittel 1 og omslaget til CDM9 installert i 
din port.
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Om ASSA ABLOY Entrance Systems
Løsninger som passer din bedrift

Samarbeidet forsetter

Vedlikehold av din Leddheiseport
For å sikre at din ASSA ABLOY port fortsetter å fungere med maksimal pålitelighet, sikkerhet og ytelse er det nødvendig å foreta 
jevnlig vedlikehold slik det er angitt i denne brukerhåndboken og i loggboken som fulgte med din ASSA ABLOY port. 
Vedlikeholdet må utføres av kvalifiserte serviceteknikere som har fått opplæring i å gjenkjenne mulige problemer, og å skifte ut 
deler som har en definert forventet levetid.

Demontering av porten og håndtering av avfall
Demontering av porten og dens komponenter må bare utføres av kvalifisert personell. Disse oppgavene er kompliserte og 
potensielt svært farlige. Vi anmoder deg om å bidra til å beskytte miljøet når du avhender døren etter at den er tatt ut av drift. 
Ta kontakt med ditt lokale Entrematic servicesenter for korrekt avfallshåndtering.

Ditt lokale servicesenter
Vi anbefaler at du kontakter ditt lokale ASSA ABLOY Entrance Systems servicesenter for nærmere informasjon om ASSA ABLOY 
Entrance Systems Pro-Active Care-program. ASSA ABLOY Leddheiseport.

ASSA ABLOY Entrance Systems er verdens største leverandør av automatiske 
adkomstløsninger. Vi tar en helhetlig tilnærming til en jevn flyt av mennesker og varer, og 
skaper løsninger med best mulig balanse mellom kostnader, kvalitet og levetid ytelse. Vi 
bygger videre på vår årelange suksess med Besam, Crawford, Albany og Megadoor, og 
tilbyr nå alle våre løsninger under varemerket ASSA ABLOY. Vår felles fremgangsmåte 
betyr at vi forstår alle de utfordringene du står overfor, og det gjør at vi kan tilby den beste 
løsningen. Produkter og tjenester leveres med målsetting om å tilfredsstille deg med 
sikker, praktisk og bærekraftig drift. Få mer informasjon om ASSA ABLOY Entrance Systems 
på www.assaabloyes.com.

Dine adkomstløsninger er en del av flyten i bedriften, og derfor har du all grunn til å se til at 
de fungerer godt. ASSA ABLOY Entrance Systems tilbyr en vedlikeholds- og 
moderniseringsekspertise du kan stole på.
Våre vedlikeholdsprogrammer og servicetjenester for automatiske dører har støtte i 
omfattende fagkunnskap om alle typer inngangsdører, industriporter og lastesystemer 
uavhengig av merke. Til din rådighet står et team av engasjerte serviceteknikere, 
dokumentert og godkjent gjennom flere tiår med vedlikehold, service og fornøyde 
kunder.
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1. Introduksjon
Leddheiseport er konstruert for å gi enkel adkomst til og fra bygninger. 
Portbladet er laget av isolerende paneler, eller en kombinasjon av isolerte paneler og akrylvinduer. Portbladet beveger seg 
langs skinner som er montert på hver side av portbladet. Det kan betjenes manuelt, med et håndspill eller et elektrisk 
portstyringssystem.

Porten har 4 hoveddeler:
1) Portblad
2) Skinnesystem
3) Balanseringssystem
4) Betjeningssystem

1.1 Portblad
Portbladene er satt sammen av horisontale seksjoner som er koplet sammen med hengsler. De ytre hengslene på hver seksjon 
har ruller som griper inn i skinnene, slik at det blir lett å åpne og lukke porten.
Det finnes to typer portblader; ett er laget av sandwichpaneler, det andre er laget av innrammede vinduspaneler. Om ønskelig 
kan det monteres seksjoner med glass i sandwichpanelene.
Tetninger som er montert på sidene, i toppen og i bunnen av portbladene gir bedre isolasjon og arbeidsmiljø. Bunntettingen 
fungerer også som støtdemper når porten lukker.
Det er montert et snortrekk med håndtak på portbladet, for å gjøre det enklere å åpne og lukke porten. For å sikre 
arbeidsmiljøet ytterligere er porten utstyrt med en portlås.
En gangdør kan monteres i portbladet, slik at fotgjengere kan passere ut og inn uten å åpne porten.

1.2 Skinnesystem
Føringsskinnene bærer portbladet. Rullene på portbladet beveger seg langs føringsskinnene når porten åpnes og lukkes. Det 
kan monteres forskjellige føringsskinnene avhengig av bygningskonstruksjonen og plassen som er tilgjengelig. 
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1.3 Balanseringssystem
Balanseringssystemet utbalanserer vekten av porten slik at den blir lett å åpne og lukke. Det gjør det også mulig å la porten stå 
i en delvis åpen stilling, om det skulle være ønskelig. Systemet er montert på toppen av føringsskinnene og består av 
torsjonsfjærer montert på en aksel som har en wire i hver ende. Wirene på wire er festet i de nedre hjørnene på portbladet. Når 
porten åpnes dreier torsjonsfjærene akselen med en kraft som er lik vekten av porten, og dette trekker opp porten så langt det 
er nødvendig. Det er montert en fjærbruddsikring for hver torsjonsfjær på akselen. Hvis en torsjonsfjær går i stykker vil 
fjærbruddsikringen forhindre at porten lukker. Det kan også monteres en wirebruddsikring for å forhindre at porten lukker i 
tilfelle brudd i en wire.

1.4 Betjeningssystem

1.4.1 Håndspill
For tyngre porter er håndspillbetjening enklere enn manuell betjening.
Det finnes tre typer håndspill:
• Type D: Girløs kjedeoverføring direkte tilkoplet akselen.
• Type T: Kjedeoverføring med gir (forhold 1:4) indirekte tilkoplet akselen. 
• Type U: Kjedeoverføring med gir (forhold 1:3) tilkoplet en annen kjede mellom håndspillet og akselen. 

Et eksempel på en U-vinsj er vist nedenfor.
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1.4.2 CDM9
CDM9 tillater åpning og lukker av åprten ved hjelp av en kontrollenhet. Det er også mulig å bruke adgangs- og 
automatiseringsfunksjoner.
De primære delene i CDM9 er operatøren (elektrisk motor) som er installert på balanseringsakselen og portens 
kontrollsystem.

Styreenheten finnes i tre modeller:
• 920 Styreenhet: Porten åpnes på signal eller ved å holde knappen inne, lukkes ved å holde knappen inne, og har 

stoppfunksjoner. Har også plass for en ekstern kontrollboks.
• 930 Styreenhet: Impulse åpne- og stengefunksjon (930 har alltid en sikkerhetskant montert).
• 950 Styreenhet: Har de samme funksjonene som 930 pluss et digitalt display for feilsøkings- og vedlikeholdsformål. Den 

kan også koples til adgangs- og automatiseringsfunksjoner.

1) Opp-knapp
2) Ned-knapp
3) Nødstoppknapp/stoppknapp
4) Digitalt display for feilsøking og vedlikehold (kun 950)
5) Serviceintervallindikator (kun 950)
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Tallene på displayet viser antall portåpninger gange 1000. Gult lys indikerer at vedlikeholdsintervallet er nådd. 
Fabrikkinnstilling er 20 000 sykluser/365 dager.

1.4.3 Tekniske spesifikasjoner
Klassifisering IP 55 (uten adapter som er IP44)

Tilførselsspenning Motor 230 V, 1~

Temperaturområde -20 °C til +55 °C

Driftsfaktor Motor ED = 30 %.  Lige til 30 sykluser i timen
Luftfuktighet 0-80 % relativ, ikke kondenserende
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2. Sikkerhet
2.1 Generelle sikkerhetserklæringer
Denne porten er konstruert for å tilfredsstille alle driftsrelaterte og sikkerhetsmessige krav i EU-direktivene og standardene til 
den europeiske standardiseringskomiteen, CEN.

2.2 Sikkerhetsinstruksjoner

 Viktige sikkerhetsinstruksjoner.

• Det er viktig for personsikkerheten at disse instruksjonene følges nøye. Ta vare på disse instruksjonene.
• Bare personer som er godkjent for det har tillatelse til å betjene porten.
• Kontroller at det ikke befinner seg personer eller utstyr i arbeidsområdet for før du betjener porten.
• Denne porten er ikke beregnet for bruk av personer (deriblant barn) med nedsatte fysiske, sansemessige eller mentale 

evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av porten av en 
person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

• Ha oppsyn med barn slik at de ikke leker med porten eller portåpneren. Hold fjernkontroller utilgjengelig for barn.
• Kontroller installasjonen ofte for feilbalanse, slitasje, skade på wirer, fjærer eller fester. Porten må ikke brukes hvis den har

behov for justering eller reparasjon. Eventuelle feil må rapporteres umiddelbart.
• Kople fra strømtilførselen og blokker porten før du utfører vedlikehold.
• Ikke bruk portbladet eller føringsskinnene som støtte for en stige når du utfører vedlikehold på en port. Bruk alltid stiger 

som er godkjent i henhold til gjeldende arbeidsmiljøbestemmelser.
• Ikke bruk porten etter datoen for neste planlagte vedlikehold. Datoen for neste planlagte vedlikehold er vist i loggboken.
• Porten skal ikke brukes hvis en av sikkerhetsanordningene er blitt aktivert. Ta kontakt med servicesenteret øyeblikkelig.
• Hvis strømforsyningsledningen er skadet skal den skiftes av produsenten, produsentens serviceleverandør eller tilsvarende 

kvalifisert person, for å unngå at faresituasjoner oppstår.
• Sikkerhetsutstyr som er montert på eller nær porten må ikke fjernes eller blokkeres.
• Aktivering av manuell utkobling kan føre til ukontrollerte bevegelser i drivenhetene på grunn av mekaniske feil eller en 

tilstand av ubalanse.
• Ikke gjør forsøk på å endre, justere eller demontere noen av delene på leddheiseporten, inkludert portwirene, 

balanseringssystemet og wirefestene. Endring som ikke er godkjent kan føre til personskade og påvirke portens funksjon 
og sikkerhet.

• Ikke gjør forsøk på å balansere porten selv. Krefter i systemet kan føre til alvorlige personskader.
• Gjeldende helse- og sikkerhetsbestemmelser skal alltid følges når du betjener eller utfører vedlikehold på porten.

2.3 Sikkerhetssymboler som brukes i denne håndboken
Følgende sikkerhetssymboler brukes i denne håndboken:

Indikerer en generell advarsel
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2.4 Sikkerhetsinformasjon

2.4.1 Pneumatisk kant
Bunntetningen er koblet til en pneumatisk bryter via en slange. Hvis tetningen presses sammen mens porten er på vei ned, vil 
kretsen i styreenheten reagere og reversere porten (i løpet av de siste fem centimeterne før porten er helt stengt, når 
momentmonitoren fungerer som et sikkerhetstiltak, stoppes porten). Sikkerhetskanten er overvåket. Det betyr at 
sikkerhetskanten testes hver gang porten stenges. Hvis portbladet har passert den nedre grensen uten att systemet får en pulse 
fra den pneumatiske bryteren, går styreenheten over i en "hold-knappen-inne"-modus Porten kan nå bare stenges ved å holde 
stenge-knappen inntrykt. 

  For å unngå skade under drift av eksitasjonsenheten, overvåkes portens stengefunksjon. 

Sikkerhetskanten kan nullstilles automatisk og sende et signal i nederste stilling (< 50 mm fra gulvet) under "hold-knappen-
inne"-modus.
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2.5 Sikkerhetsprosedyrer

2.5.1 Nødstopprosedyre (CDM9)
Trekk i wiren med den grønne ballen på enden for å kople ut motorclutchen. Dette vil stoppe motoren fra å bruke kraft på 
porten under åpning og stenging.

1) Når området er sikkert:
1) Slå på den elektriske strømforsyningen til porten.
2) Trekk i snoren med den røde kulen på enden for å kople inn motoren.
3) Beveg portbladet omtrent 10 cm oppover og nedover for å sikre at kløtsjen koples inn.
4) Tilbakestill nødstoppknappen (hvis aktuelt) og aktiver normal drift av  port.

2.5.2 Åpne/Lukke porten etter brudd i strømforsyningen (CDM9)
1) Slå på den elektriske strømforsyningen til port.

Kontroller at det ikke befinner seg personer eller utstyr under porten før du frikobler motoren. Hvis porten 
ikke er korrekt balansert kan den rase ned med stor fart.

2) Trekk i snoren med den grønne kulen for å frikoble porten fra motoren.
3) Bruk wiren og håndtaket for å lukke og åpne porten.
4) Når strømforsyningen er i orden:

1) Slå på den elektriske strømforsyningen til lastebryggen.
2) Trekk i snoren med den røde kulen for å kople inn motoren.
3) Bruk motoren for å lukke og åpne porten.
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3. Driftsveiledning
3.1 Daglige rutiner

3.1.1 Daglig startprosedyre
1) Undersøk port for skade.
2) Hvis det oppdages skade:

• Sett opp egnede varselskilt rundt port.
• Kontakt personen med ansvar for porten.

3) Bare elektrisk betjening:

• Slå på den elektriske strømforsyningen til port.
• Tilbakestill nødstoppknappen (hvis aktuelt) og aktiver normal drift av  port.
• Hvis strømmen har vært avslått vil normal drift igangsettes så snart porten når øvre posisjon.

3.1.2 Daglig stopprosedyre
1) Undersøk port for skade.
2) Hvis det oppdages skade:

• Sett opp egnede varselskilt rundt port.
• Kontakt personen med ansvar for porten.

3.1.3 Åpne og lukke port (920 styreenhet)

3.1.3.1 Åpne port
1) Kontroller at den Daglige startprosedyren er gjennomført.

Pass på at det ikke er noen personer eller utstyr i arbeidsområdet for porten før du betjener den.

2) Kontroller at gangdøren er ordentlig lukket.
3) Lås opp portlåsen.

4) Trykk på og slipp  knappen, og kontroller at porten beveger seg til helt åpen stilling.

3.1.3.2 Steng port

Pass på at det ikke er noen personer eller utstyr i arbeidsområdet for porten før du betjener den.

1) Trykk på og hold inne  knappen inntil porten er lukket.

2) Slipp  knappen.
3) Steng portlåsen.



Driftsveiledning 15

Brukerhåndbok
ASSA ABLOY Leddheiseport
CDM9

3.1.4 Åpning og lukking av port

3.1.4.1 Åpne port
1) Kontroller at den Daglige startprosedyren er gjennomført.

Pass på at det ikke er noen personer eller utstyr i arbeidsområdet for porten før du betjener den.

Porten må ikke åpnes eller lukkes hvis vedlikeholdsindikatoren er på (bare 950). Kontroller at gangdøren er 
ordentlig lukket.

2) Lås opp portlåsen.

3) Trykk på og slipp  -knappen, og kontroller at porten beveger seg til helt åpen stilling.

3.1.4.2 Steng port

Pass på at det ikke er noen personer eller utstyr i arbeidsområdet for porten før du betjener den.

Porten må ikke åpnes eller lukkes hvis vedlikeholdsindikatoren er på (bare 950).

1) Trykk på og slipp  -knappen, og kontroller at porten beveger seg til helt lukket stilling.
2) Steng portlåsen.
3) Kontroller at ekstra sikkerhetstiltak som fotoceller, magnetsløyfe, radar osv. virker.
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3.1.5 Åpne og lukke port (håndspill)

3.1.5.1 Åpne port
1) Kontroller at den Daglige startprosedyren er gjennomført.

Pass på at det ikke er noen personer eller utstyr i arbeidsområdet for porten før du betjener den.

2) Kontroller at gangdøren er ordentlig lukket.
3) Lås opp portlåsen.
4) Trekk forsiktig i det bakre tauet inntil porten står i åpen stilling.

3.1.5.2 Steng port

Pass på at det ikke er noen personer eller utstyr i arbeidsområdet for porten før du betjener den.

1) Trekk forsiktig i det fremre tauet/kjettingen inntil porten står i lukket stilling.
2) Steng portlåsen.
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4. Vedlikehold
Dette kapittelet inneholder informasjon om vedlikeholdsarbeid du som bruker må utføre. Med unntak av de kontrollene og 
vedlikeholdsarbeidet som denne håndboken  beskriver at brukere kan utføre, skal alt annet vedlikeholdsarbeid, som beskrevet 
i loggboken, av sikkerhetsmessige årsaker kun utføres av teknisk personell, da det er klassifisert som teknisk avansert. Ta 
kontakt med ditt lokale Crawford servicesenter

4.1 Forebyggende vedlikeholdsplan

Frekvens Del Oppgaver
Daglig Port, komplett Utfør den daglige startprosedyren.

Utfør den daglige stopprosedyren.

Månedlig Port, komplett Om nødvendig, rengjør portbladet

Foreta den månedlige undersøkelsen av port

Annenhver måned Port, komplett Om nødvendig, rengjør portbladet

Foreta den månedlige undersøkelsen av port

Balanseringssystem Test balanseringssystemet

Hver 6. måned Port, komplett Rengjør portbladet
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4.2 Forebyggende vedlikeholdsprosedyrer

4.2.1 Rengjør portbladet

Ikke bruk portbladet eller føringsskinner som støtte for en stige når du utfører vedlikehold på port. Bruk alltid 
stiger som er beskrevet i gjeldende HMS-bestemmelser.

1) Utfør den daglige stopprosedyren.
2) Bruk en myk, ren børste og et mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre innsiden og utsiden av portbladet.
3) Undersøk de malte overflatene på portbladet for skade på lakken.
4) Hvis det oppdages skade, kontakt ditt lokale servicesenter for reparasjon.

4.2.2 Månedlig undersøkelse av port

Ikke bruk portbladet eller føringsskinner som støtte for en stige når du utfører vedlikehold på port. Bruk alltid 
stiger som er beskrevet i gjeldende HMS-bestemmelser.

1) Bruk en myk, ren børste og et mildt vaskemiddel for å rengjøre skinnesettet og porttetningene.
2) Kontroller at det ikke finnes løse skruer, bolter eller mutrer på portbladet eller skinnesettet.
3) Trekk om nødvendig til løse skruer, bolter og mutrer.
4) Undersøk alle portbladhengsler, porttetninger, ruller og rulleholdere for skade.
5) Hvis det oppdages skade, kontakt ditt lokale servicesenter for råd.
6) Undersøk portwirene for skade og korrosjon.
7) Hvis det oppdages skade eller korrosjon, kontakt ditt lokale servicesenter for råd.
8) Smør portbladhengslene i metall med olje (SAE 20).
9) Fjern alt verktøy og utstyr fra området.
10) Utfør den daglige startprosedyren.
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5. Tester og justeringer
5.1 Test balanseringssystemet

5.1.1 Elektriske
1) Kontroller at den Daglige startprosedyren er gjennomført.

Pass på at det ikke er noen personer eller utstyr i arbeidsområdet for porten før du betjener den.

2) Kontroller at gangdøren er ordentlig lukket.
3) Lås opp portlåsen.
4) Trekk i snoren med den grønne kulen for å frikoble porten fra motoren.
5) Trekk forsiktig i tauet eller håndtaket inntil porten har åpnet seg ca. 50 cm.
6) Porten skal bli stående i denne stillingen.
7) Hvis porten ikke blir stående i de riktige stillingen: 

1) Trekk forsiktig i tauet og håndtaket for å lukke port.
2) Kontakt ditt lokale servicesenter for råd.

8) Trekk forsiktig i tauet og håndtaket for å lukke port.
9) Trekk i snoren med den røde kulen for å kople inn motoren.

5.1.2 Bruk av snortrekk eller håndspill
1) Kontroller at den Daglige startprosedyren er gjennomført.

Pass på at det ikke er noen personer eller utstyr i arbeidsområdet for porten før du betjener den.

2) Kontroller at gangdøren er ordentlig lukket.
3) Lås opp portlåsen.
4) Trekk forsiktig i tauet eller håndtaket inntil porten har åpnet seg ca. 50 cm.

 Hvis det trekkes på feil side av håndspillet når porten er lukket kan det føre til alvorlig skade. Kontroller alltid 
at du trekker på riktig side av håndspillkjettingen.

5) Porten skal bli stående i denne stillingen.
6) Hvis porten ikke blir stående i de riktige stillingen: 

1) Trekk forsiktig i tauet og håndtaket for å lukke port.
2) Kontakt ditt lokale servicesenter for råd.
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6. Feilsøking
6.1 Introduksjon
Dette kapittelet inneholder feilsøkinginformasjon for denne porten. Ved feil som ikke er beskrevet nedenfor, ta kontakt med 
ditt lokale servicesenter for assistanse.

6.2 Elektrisk drevet port

6.2.1 Porten går ikke opp eller ned på korrekt måte

Mulig årsak Løsning
Skade på port eller skinnesett Foreta den månedlige undersøkelsen av port

Balanseringssystem fungerer ikke korrekt Test balanseringssystemet

Ingen strømforsyning Slå på den elektriske strømforsyningen

Nødstoppknapp trykket inn Kontroller at den Daglige startprosedyren er gjennomført.

Feilkode vist på styreskapet (bare på 950 
styreenhet)

Se i feilkodeliste og gjør det som er aktuelt.

Motor frikoplet Kople inn motoren på følgende måte:
1) Trekk i snoren med den grønne kulen for å frikoble porten fra motoren.
2) Trekk i snoren med den røde kulen for å kople inn motoren.

3) Trykk på og slipp  -knappen, og kontroller at porten beveger seg til 
helt åpen stilling.
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6.2.2 Feilkodeliste
Systemfeilkoder vises på 950-portens digitale display (se s. 8). Følgende feil kan løses av bruker. For alle andre koder, ta kontakt 
med ditt lokale servicesenter for å få assistanse.

6.3 Port med manuell drift eller håndspilldrift

6.3.1 Porten går ikke opp eller ned på korrekt måte

Feilkode Årsak til feil Løsning
E04 Feil i sikkerhetsbryter Undersøk spiralkabelen og nippelen for skade.

Kontroller at nippelen er koplet til bunntetningen.

E09 For lav nettspenning Kontroller at nettspenningen til kontrollenheten er korrekt

E11 Motor er frikoblet Kople inn motoren på følgende måte:
1) Trekk i snoren med den grønne kulen for å frikoble porten fra motoren.
2) Trekk i snoren med den røde kulen for å kople inn motoren.

3) Trykk på og slipp  -knappen, og kontroller at porten beveger seg til 
helt åpen stilling.

E24 Port ute av stilling 1) Utfør den daglige startprosedyren

2) Trykk på og slipp  -knappen, og kontroller at porten beveger seg til 
helt åpen stilling.

Mulig årsak Løsning
Skade på port eller skinnesett Foreta den månedlige undersøkelsen av port

Balanseringssystem fungerer ikke korrekt Test balanseringssystemet
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7. Resirkulering
7.1 Resirkulering av Motoren

 Strømmen må være avslått før eventuelt arbeid påbegynnes.

Produktet skal leveres inn for resirkulering på ditt lokale innsamlingssted. OBS! Under resirkulering skal komponenter som 
metall, plast, kabler, kretskort og batteri være fjernet før innlevering. 
1) Metall
2) Plast 
3) Kabling
4) Kretskort
5) Batteri

 Batteriet må fjernes før produktet resirkuleres. Apparatet må ikke være tilkoblet strømforsyningen når du fjerner 
batteriet. Batteriet må avskaffes på forsvarlig måte.
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8. Utdrag fra Samsvarserklæring/
Ytelseserklæring

Produksjonsprosessen sikrer at utstyret er i samsvar med den tekniske beskrivelsen. Produksjonsprosessen kontrolleres 
jevnlig av en tredjepart.
CE-merkingsdato 2005/02/23
Utarbeidelse av teknisk dokumentasjon:
Hanna Zetterström
Product Safety and Liability Manager
ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona 
Sweden

E-post: hanna.zetterstrom@assaabloy.com

 
motordreven porttype ASSA ABLOY OH370, OH1042 og OH1082 med ytelsesnivåer og elektrisk motor som 
angitt i den medfølgende ytelseserklæringen, på produktmerkingen og på den elektriske styreenheten angitt i den 
medfølgende loggboken, er i samsvar med forordningene og kravene i følgende direktiver:

 
2014/30/EU

 EN 13241 + A1: 2016             EN 61000-6-2: 2005             EN 
61000-6-3: 2007 
EN 60335-1: 2012 + A11: 2011 + A12: 2017 + AC1: 2014 

 
EN 60335-2-103: 2015
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ASSA ABLOY Entrance Systems

assaabloyentrance.com

ASSA ABLOY Entrance Systems er en ledende leverandør av løsninger for 
adkomstautomatisering for effektiv strøm av gods og mennesker. Vi bygger 
videre på vår årelange suksess med Besam, Crawford, Albany og Megadoor, og 
tilbyr nå alle våre løsninger under varemerket ASSA ABLOY. Våre produkter og 
tjenester leveres med målsetting om å tilfredsstille sluttbrukere med sikker, 
praktisk og bærekraftig drift.
ASSA ABLOY Entrance Systems er en divisjon innenfor ASSA ABLOY.



Hellbergs Dörrar i Mellerud AB  +46 (0) 530-40000 

i n fo@hel lbergs .se   www.hel lbergs .se

Även stabila produkter som ståldörrar kräver ett viss mån av service och underhåll.
Beroende på bland annat öppningsfrekvens, belastning och miljö behövs det olika 
omfattning på underhållet. Vi rekommenderar att följande kontroll och service görs minst 
två gånger per år eller fler vid behov.

RÅD

1. Se över karmens infästning i väggen.

2. Kontrollera att dörrbladet går fritt och att 
dörren går lätt att stänga.
Vid behov kan dörrbladet justeras i höjdled 
med insexskruven på gångjärnet. Återförsegla 
insexskruven med Loctite eller motsvarande vid 
sådan justering.

3. Smörj vid behov gångjärnen genom smörjhålet 
på honan. Kontrollera gångjärnens infästning.

4. Gör en översyn av låsets funktion. Smörj vid 
behov fallkolvar på båda sidor av fallen.

5. Gör en översyn av dörrens beslagning i övrigt.
Ta vid behov fram respektive beslagstillverkares 
skötselinstruktion.

6. Kontrollera att tätningslister och ev. 
brandsvällister sitter fast och är oskadade.
Byt vid behov.

Vid pardörr

7. Kontrollera spanjoletten alt. kantreglarnas 
funktion och ingrepp i karm/tröskel.

8. Om dörren har koordinator så skall funktionen 
kontrolleras. Passivt dörrblad skall stänga först 
och därefter aktivt dörrblad.

Rengöring
Rengöring av dörr och karm i färdigmålat 
alt. foliebelagt utförande görs med milt 
rengöringsmedel och trasa.

Grundmålade dörrar skall täckmålas omgående 
efter montage, se separat instruktion.

Rostfria omålade dörrar samt sparkplåtar 
tvättas med ljummet vatten, såpa eller mild tvål. 
Tvättprodukter med slipmedel får ej användas.
Tänk på att vägdamm och sand kan verka som 
slipmedel.

Skötselinstruktion för ståldörrar

© Hellbergs Dörrar i Mellerud AB. Version 1811. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionändringar.





Vedlikehold
Asfalt takbelegg

Blå katalog:
Nr.: 1

August 2006

Taket er husets mest utsatte bygningsdel
Icopal asfalt takbelegg og shingel er produsert for å tåle vårt klima. Asfalten, stammen 
og overflaten av naturlig skifer er valgt for å gi produktene den nødvendige motstand mot 
nedbryting og aldring, men tenk etter hva et tak må tåle, - stekende hete, kulde og is, kraftige 
vinder og striregn. Nedbøren inneholder dessuten forurensninger som øker påkjenningen på 
tekkingen. Det samme gjør vekslinger mellom frost og mildvær. Det er ikke rart at taket er regnet 
som den mest utsatte bygningsdel.

Vedlikehold 
Icopal asfalt takbelegg holder lenge og produktene er ”vedlikeholdsfrie” i materialenes normale 
levetid. Som for andre byggevarer er det imidlertid noe som heter forebyggende vedlikehold, og 
med enkle midler kan takets levetid forlenges vesentlig. 
Det følgende gir enkle, praktiske råd, bygget på vår erfaring med takprodukter gjennom 100 år.

Årlig ettersyn
Som en hovedregel bør taket inspiseres to ganger i året, - vår og høst. Ligger 
det utsatt til, gjerne oftere. Hver vår bør man spesielt undersøke om is eller 
snørydding har påført taket skader. Om høsten bør man fjerne løv og annet 
“rusk” fra sluk og renner. Kontroller alltid om beslag og inntekking av piper, 
takhatter, avlufting og overlys er uskadet og tette. Mindre hull og småskader kan 
repareres, f.eks. med Icopal Taklim (på patroner). Større skader bør utbedres av 
fagfolk.  
Det vil alltid være et overskudd av skifer som etterhvert løsner og legger seg i 
renner og ved sluk. Dette fjernes slik at avvanningen av taket ikke hindres.

Mose og algevekst
Dersom vekstforholdene er til stede, kan det over tid danne seg mose eller 
“grønske” på taket. Dette skjer helst på nordvendte og skyggefulle takflater.  
Der hvor trær henger ut over taket, bør man vurdere om de skal fjernes, men 
mosevekst vil likevel kunne oppstå. 
For å fjerne belegget børster man først forsiktig med en stiv kost/børste for å få 
bort løse “dotter”. Rensing av flaten skjer deretter med Icopal Grønskefjerner.
Et ferdig blandet middel. Icopal Grønskefjerner påføres med rengjort 
pumpesprøyte eller sprayflaske en dag det er oppholdsvær. Temperaturen må 
være minimum +10°C. Høy utetemperatur øker effekten. Når grønske/mose er 
brutt ned (blitt brunt) spyles overflaten med vannslange eller kostes forsiktig. 
Høytrykksspyler må ikke benyttes på asfalt takbelegg. Virkningens varighet er 
avhengig av stedlige forhold. 
Se egen bruksanvisning for Icopal Grønskefjerner. www.icopal.no.



Maling eller smøring
Icopal takbelegg og shingel er vedlikeholdsfrie takmaterialer med lang levetid.  
Den beste beskyttelsen belegget kan få, er den knuste skiferen i overflaten.  
Når den etter mange år slites vekk slik at asfalten blir liggende eksponert, vil 
det oppstå uttørring og oppsprekking (krakkelering) i overflaten. Det kan da 
(og først da!) være aktuelt å reimpregnere belegget med en maling/smøring. 
Overstrykingen vil samtidig gi ny farge til taket. 
Benytt bare produkter som er beregnet til formålet og følg produsentens 
anvisning. For tidlig smøring kan i verste fall fremskynde aldringsprosessen.
 
NB! Shingel skal aldri males eller smøres!

Sisternevann fra tak med asfalt takbelegg
Vann som renner over asfalt takbelegg er ikke giftig, men vi fraråder generelt at 
man benytter sisternevann til drikkevann og matlaging. Nedbøren vil, uavhengig 
av takmaterialet, føre med seg forurensninger og støv. Dersom man likevel 
velger å benytte vannet i begrenset grad, anbefaler vi koking og/eller filtrering.  
Snakk med fagfolk om filtertyper og rensing.

Omtekking
Dersom taket ikke lenger kan flikkes på, er tiden kommet for omtekking.  
Shingeltak kan normalt tekkes om ved å legge ny shingel på den gamle.  
Alle ujevnheter må skjæres bort eller spikres ned, og man bør legge samme 
mønster eller shingel med samme byggehøyde som den gamle.   
NB! Følg leggeanvisningen nøye!   
Gammelt banebelegg klargjøres ved å ”pløseskjære” og stifte ned eventuelle 
buler og folder. Små, synlige skader kan repareres i påvente av taktekker, men 
en full omtekking vil som regel være et arbeid for fagfolk.   
Ønsker man derimot å utføre tekkingen selv, kan man benytte Icopal TopSafe 
ved takfall over 3° (se egen anvisning). 
NB! Ved full omtekking bør man vurdere å skifte takrenner og beslag.

Icopal as
Postboks 55, 1472 Fjellhamar
Telefon 67 97 90 00
Telefax 67 90 58 77
www.icopal.no
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Snømåking
Snø ryddes ved behov på vanlig måte med skuffe, måke eller brett. Utvis 
forsiktighet og bruk aldri hakke. Taket er konstruert for å tåle normale 
snømengder. Det er derfor ikke nødvendig å skrape helt ned til tekkingen.  
La det stå igjen et snølag på 10-15 cm.  
Dersom det danner seg is ved takfoten, må det fjernes med forsiktighet.  
Isdannelse tyder på at taket er for dårlig isolert og/eller ventilert.  
Sjekk isolasjonstykkelsen og at luftespalter ved gesims og i gavler er åpne. 
Husk at det er krav til både “til-luft” og “fra-luft” dersom ventilasjonen skal 
fungere etter hensikten. 
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1. PRODUKTBESKRIVELSE 

Veggelementer av betong med isolasjon i midten. Elementet består av to sider betong som 
har forskjellige tykkelse alt etter dimensjonering fra RIB. Isolasjonen i midten kan variere i type 
og tykkelse alt etter formål. Det er innlagt armering og sveise/festeplater i elementene for 
montasje. Det er også støpt inn løfteanker for løft av elementene. Det kan også være lagt inn 
el-bokser med trekkerør til el-kabler. Innstøpte vindu og dører. 

Elementene er støpt på stål bord med vegetabilsk formolje som slippmiddel. Er ikke til hinder 
for overflatebehandling av noe slag. 

Isolasjonsleverandør er: Parock på bløte matter og Vartdal på styropor 

Vindu og dører er produsert i PVC plast. 

 

NOBB varenummer: 

Dimensjon: Alt produseres etter mål og derfor varierende dimensjoner 

Farge: Grå 

Overflatebehandling: Ingen, glatt innside og rullet utside 

Øvrige opplysninger: 
Betongen er produsert etter NS-EN 206, NS-EN 14992: 2007 
og NS-EN 13369 

  

 
2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 
Regelmessig rengjøring med vann og børste eller høytrykksspyling i kombinasjon med rengjøringsmidler vil fjerne de fleste 
forurensninger. 
Det er bedre med ofte rengjøring med børste enn høytrykksspyling. Ved bruk av høytrykksspyling anbefales det å redusere 
trykket til maks 100 bar og holde munnstykket minst 30 cm fra elementet med en vinkel på maksimalt 30°  
Olje kan gi stygge flekker. Fersk olje kan vanligvis fjernes ved absorberende middel. Det finnes en rekke forskjellige midler, flere av disse 
finnes i velassorterte byggevare forretninger. 
Forskjellige typer syrevask kan også brukes.  

 

Ettersyn/kontroll 

Riktig utført elementmontasje bør ettersees en gang i året. Det kan være at det blir gravd eller gjort endringer i området som kan få 
utilsiktede påvirkninger av veggene.  

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
Det fordres ikke spesielt vedlikehold av produktet.  
Kalkutslag kan forekomme og er uten betydning for kvaliteten. Den slites normalt bort over tid. Kalk er en naturlig del av betongen 
som kommer til overflaten i form av et hvitt slør.  
Betongen kan vaskes med en svak saltsyreoppløsning (10%). Husk grundig skylling med 
vann. 
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Alle tegninger og dimensjonering av elementene kan fås på forespørsel fra Systemblokk AS.  

Systemblokk AS er underlagt tredje parts kontroll. I vårt tilfelle er det Kontrollrådet for betong med reg. Nr: H 33. Sertifikat og 
produksjonskontrollsystem nr. 1111 – CPR - 0406 

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 

Det kommer litt an på om det i utgangspunktet er dimensjonert for 50år eller 100års levetid 

Garanti og vilkår 

Se kjøpsloven og Salg- og leveringsbetingelser for Systemblokk AS. 

Fuktbestandighet 

Påvirkes ikke av fukt. 

Renholdsvennlighet 

Se rengjøring og rengjøringsmetoder. 
Øvrige opplysninger 
 
4. MILJØPÅVIRKNING 
Ressursutnyttelse 
Produktet kan resirkuleres. Ved destruksjon må armering og annet stål skilles ut. Isolasjon må også destrueres for seg. Type isolasjon 
står i produksjonsunderlaget.  
 
Økotoksitet 
Produkter av herdet betong har ingen kjent negativ innvirkning på miljø eller innemiljø. 
 
5. HMS-REFERANSER 
Produkter av herdet betong innebærer ikke helsefare under vanlig bruk. Fersk og fuktig betong er imidlertid sterkt alkalisk og kan 
forårsake irritasjon/sårdannelse, allergi og vil i verste fall kunne gi etseskader og allergi ved langvarig hudkontakt. 
Ved arbeid som medfører kontakt med fuktige betongprodukter brukes vanntette arbeidshansker, vanntette bukser og 
gummistøvler. Bruk vernebriller under støvgenererende arbeid. Bruk støvmaske (P3-filter) under sliping/skjæring eller annet 
støvgenererende arbeid. 
Se også HMS-fakta om sikkerhet ved bruk av produktet der det også fremkommer henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner. 
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. 
Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon. 
6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 
Avfallstype: Betong med armering 
Håndtering: Deponering. Ved destruksjon må armering og annet stål skilles ut. Isolasjon må også destrueres for seg. 
Det er ikke knyttet miljøavgifter til dette produktet. 
 
 
7. TEKNISK SERVICE 
Produsent Systemblokk AS 
 
Adresse Rallevegen 164 
 
Postnr. Og poststed 3804 Bø 
 
Telefon 35 06 00 00 
Telefaks 35 06 00 09 
E-post  

Internett www. Systemblokk.no 
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PRODUKTOVERSIKT

 T130M-75L-930 (Selvbærende takplater)

 SP2B 100 X-PIR (Sandwichpanel)

 SPB 100 WI (Sandwichpanel)

 Beslag/ Plane plater

Tak: Tykkelse Materiale Belegg Farge

0.9/0.8mm S350 Interiør RR20 Hvit

Yttervegg: Tykkelse Materiale Belegg Farge Profil

Utv: 0,6mm
Skum

Polyester RR288 Antrasitt Lineær

Innv: 0,5mm Polyester Ral 9002 Gråhvit Lineær

Innervegg Tykkelse Materiale Belegg Farge Profil

Utv: 0,5mm
Rockwool

Polyester Ral 9002 Gråhvit Lineær

Innv: 0,5mm Polyester Ral 9002 Gråhvit Lineær

Vegg: Tykkelse Materiale Belegg Farge

0,6mm S280 Polyester RR288 Antrasitt

0,6mm S280 Polyester Ral 9002 Gråhvit
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Malte stålplater og coils
Vedlikehold

Vedlikeholdsanvisninger for byggkomponenter produsert av malt stålplate fra Ruukki.

Innledning
Årlig kontroll
Vask og fjerning av søppel
Utbedringsmaling og vedlikehold av takskjegg
Ommaling
Rengjøring og vedlikeholdsmaling

Ruukki er en høyt renommert metallekspert som tar hånd om hele prosessen når du har behov for metallbaserte mate-
rialer, komponenter, systemer og totalkonsepter. Vi videreutvikler kontinuerlig vår virksomhet og vårt produktsortiment 
for å imøtekomme dine behov.
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Innledning
Tak og fasader på bygninger utsettes for mange slags forurensinger og smuss. Blant disse kan nevnes svovel-, klor- og 
nitrogenforbindelser, som fører til sur nedbør, og ulike saltforbindelser, smuss og sot. Sammen med vann og UV-stråling 
fra solen er urenhetene en belastning for tak og vegger. Belastningen er størst på de komponentene hvor regnvannet 
ikke skyller bort urenhetene fullstendig.

Med tanke på holdbarheten til malte plater av stål er de verste stedene skavanker og riper hvor urenhetene kommer i 
kontakt med sinksjiktet under malingsbelegget eller faktisk med selve stålkjernen.

Påvirkningen forurensninger er størst i nærheten av forurensende industri og ved havet. Svovel- og klorholdige 
utslipp er spesielt problematiske. Urenhetene belaster belegget og forkorter beleggets levetid, og regelmessig rengjø-
ring av tak- og veggflater er derfor en viktig del av vedlikeholdet av malingsbelegget.

Årlig besiktigelse
Malte byggkomponenter bør kontrolleres regelmessig. Dersom det oppdages skader i overflatebelegget skal de repare-
res for å sikre takets holdbarhet på lang sikt. Den årlige kontrollen omfatter følgende tiltak:

Innledende besiktigelse
Umiddelbart etter installeringen skal alle løse gjenstander, slik som fester, platebiter, borespon og andre metallgjenstan-
der, fjernes fra takflater og takavvanningssystem.

Visuell besiktigelse
Det er viktig å foreta en generell kontroll av malingsbelegget hvert år. En mer nøyaktig granskning av overflaten skal i 
garantitiden foretas med fem års mellomrom. Da skal belegget undersøkes visuelt på ca. 1,5 m avstand. Etter garantiti-
den skal overflaten granskes annethvert år på 1,5 m avstand.

Hold taket rent
Kontroller at taket er rent. Søppel og smuss holder platen fuktig og medfører en risiko for korrosjon. Et skittent tak ser 
heller ikke bra ut.

Festenes tilstand
Kontroller festenes tilstand og installasjon. Skadde eller delvis løse fester medfører lekkasje, råteskader på trekompo-
nenter og en risiko for korrosjon. Hvis festet er blitt skadet skal det byttes til et tykkere feste og/eller det skal monteres 
ny lekte.

Malingsbeleggets tilstand
Kontroller beleggets tilstand. Ikke glem «girar» og takskjegg. Maling som flaker av, malingsflate med ujevn bleking, kritt-
utskillelse og sprekkdannelse, samt lokale riper er et tegn på at malingsbelegget har behov for reparasjon.

Følg malingsinstruksjonene i denne anvisningen når du reparerer overflatebelegget.

Takavvanningssystem
Det anbefales at takavvanningssystemet rengjøres hvert år. Tette, ødelagte og skitne takavvanningssystemer fører til 
fryse- og fuktskader og korrosjonsproblemer.

Fjern eventuelle materialer og søppel som tetter, og skyll og vask hele systemet ved behov. Reparer eventuelle skader.

Rengjøring og fjerning av søppel
Normalt vil regnvannet sørge for å holde plateoverflatene rene. Løv og enkelte andre urenheter skylles imidlertid ikke 
alltid bort fra taket med regnvannet. Derfor bør plater, «girar» og takavvanningssystem etterses årlig eller oftere.

Belegget kan vaskes med vann og en myk børste eller med høytrykksspyler (< 100 bar). Inngrodd smuss kan vaskes 
med rengjøringsmiddel beregnet for rengjøring av malingsbelegg (se tabell 4). Vanskelig, lokalt smuss kan fjernes med 
en klut fuktet med lakknafta. La rengjøringsmiddelet virke i noen minutter, og skyll deretter grundig, ovenfra og nedover, 
slik at alt rengjøringsmiddelet er fjernet. Takavvanningssystemet skal deretter ha en ytterligere skylling med vann. Vær 
oppmerksom på at altfor sterke eller uegnede rengjøringsmidler kan skade malingsoverflaten.
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Utbedringsmaling og vedlikehold av takskjegg
Det er alltid lønnsomt å reparere skader i malingsbelegget så fort som mulig. Ved maling skal det brukes malerfarger 
som er egnet til reparasjon av malte flater. Spraymaling må ikke brukes. Se Tabell 1.

Tabell 1.
Utbedringsmaling

- Rengjør steder som er skadet, om nødvendig med vaskemiddel eller lakknafta.
- Mal over det skadde stedet 1 � 2 ganger.

PVDF Plaston eller Panssari Akva

Pural Panssari Akva

Pural matt Panssari Akva1)

Purex Panssari Akva1)

Polyester Panssari Akva eller Plaston

Polyester matt Panssari Akva1) eller Plaston1)

Plastisol Panssari Akva eller Kirjo Aqua

1) Klart høyere glans enn det opprinnelige malingsbelegget.

Riper skal repareres med en tilstrekkelig smal pensel. Hvis det bare er grunnmalingen som har fått riper er det tilstrek-
kelig at skaden måles én gang. Hvis ripen løper gjennom hele malingsbelegget, helt inn til sinksjiktet, anbefales det at 
den males en gang til etter at det første sjiktet har tørket.

På enkelte takprofiler med lite fall forekommer det noen ganger såkalt takskjeggkorrosjon, der den skårne kanten 
begynner å ruste. Fenomenet kan forhindres ved at de skårne kantene males etter at platen er lagt på. Dette anbefales 
spesielt ved installasjoner nær kysten. Se Tabell 2.

Tabell 2.
Beskyttelse av takskjeggkanter

- Skrap bort gammelt belegg som flaker av.
- Fjern rust ved sliping eller med stålbørste.
- Mal metalloverflatene med pensel.
- Bruk maling av typen Rostex Super + Panssari Akva eller Galvex + Kirjo Aqua.

Ommaling
Overflaten kan vedlikeholdsmales dersom det ikke foreligger skader og dersom malingsbelegget har god vedheft til 
underlaget. Belegget vedheft kan lett kontrolleres ved hjelp av en slirekniv eller tapetkniv. Dersom det forekommer bety-
delige lokale skader i malingsbelegget eller malingsoverflaten har bleknet ujevnt, er det grunn til å kontakte en fagkyn-
dig for utbedringstiltak.

Det er vanskelig å angi et eksakt tidspunkt for vedlikeholdsmalingen, ettersom mange faktorer påvirker malingsflatens 
holdbarhet. Slike faktorer er overflatetype og fargenyanse, klimaforhold, takhelning, bygningsløsning og installasjons-
måte. Påkjenningen på malingsbelegget er størst på mørke belegg på tak med helning som vender mot sør.

De vanligste årsakene til at det må males om er at det har oppstått betydelige endringer i beleggets farge og glans. Luft-
forurensinger og solens UV- og varmestråling bidrar mest til forandringene.

Beleggets holdbarhet varierer. For eksempel forandres Pural- og PVDF-beleggene ytterst lite på 20 år. For Plastisol 
anbefales det vedlikeholdsmaling i løpet av 12� 20 år etter installasjonen, for polyester og matt polyester i løpet av 15� 20 
år og for Pural og PVDF (PVF2) i løpet av 20� 30 år. Som generell regel kan det sies at mørke nyanser skal males tid-
ligere enn lyse. Et platetak som er blitt vedlikeholdsmalt i god tid kan oppnå en meget lang levetid (over 50 år). Etter at 
malingsbeleggets beskyttelsesevne har opphørt, blir stålplaten fortsatt beskyttet av sinksjiktet.

Ommaling av malingsbelegg skal skje i henhold til anvisningene i tabell 3.
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Velkommen til å kontakte vår kundeservice for ytterligere informasjon

Salg og kundeservice: 

Ruukki Norge AS, Prof. Birkelands vei 21, 1081 Oslo Tel.: +47 815 004 64 www.ruukki.no

Dette databladet er gransket på nøyest mulig måte. Vi kan ikke ta ansvar for eventuelle feil eller for direkte eller indirekte 
skader som foranledes av feilaktig bruk av opplysningene i brosjyren. Retten till endringer forbeholdes.

Copyright © 2011 Rautaruukki Corporation. Alle rettigheter forbeholdt. Ruukki, Rautaruukki, More With Metals og Ruukkis produktnavn 
er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Rautaruukki Corporation.

Tabell 3.
Ommålning av gammal ytbeläggning

- Kontroller det gamle malingsbeleggets vedheft ved hjelp av et kryss-snitt.
Se bilde 1.

- Fjern gammelt belegg som flaker av med høytrykksspyling eller kjemikalier
for fjerning av maling.

- Kontroller at ikke sinkoverflaten under belegget blir skadet når malingen
fjernes.

- Fjern rust ved sliping eller med stålbørste.
- Vask overflaten med Peltipesu eller Panssaripesu.
- Skyll grundig med vann, ovenfra og nedover.
- Kontroller at overflaten er tørr.
- Foreta grunnmaling av blottede flater med Rostex Super eller Galvex.
- Mal 1� 2 ganger.

PVDF Plaston eller Panssari Akva

Pural1) Panssari Akva eller Panssari Pro3) eller Teknodur Combi 04503)

Pural matt1) Panssari Akva2) eller Panssari Pro2,3) eller Teknodur Combi 04502,3)

Polyester1) Panssari Akva eller Panssari Pro3) eller Teknodur Combi 04503)

Polyester matt1) Panssari Akva2) eller Panssari Pro2,3) eller Teknodur Combi 04502,3)

Plastisol1) Panssari Akva eller Panssari Pro3) eller Kirjo Aqua

1) Grunnmaling anbefales ved behov.
2) Klart høyere glans enn det opprinnelige malingsbelegget.
3) Bare for yrkesmessig bruk.

Tabell 4.
Rengjøringsmidler og vedlikeholdsmalinger

Vaskemiddel Malerfarger Produsent

Delfin Grovrent Panssari Akva Alcros

Platetak Alcros

Temaclad SC50 Alcros

Temaprime EE Alcros

Mer informasjon:
www.temaspeed.com/norway
www.tikkurila.no

Figure 1.
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Kunngjøring vedrørende copyright og 
ansvarsbegrensning
Selv om innholdet i dette dokumentet er utarbeidet med størst mulig nøyaktighet, kan ikke ASSA ABLOY Entrance Systems 
vedkjenne seg erstatningsansvar for skader som kan oppstå på grunnlag av feil eller utelatelser i dette dokumentet. Vi 
forbeholder oss retten til å foreta nødvendige tekniske endringer/utskiftinger uten forutgående varsel.

Det er ikke knyttet noen rettigheter til innholdet i dette dokumentet.

Fargekart: Av trykktekniske årsaker kan det forekomme avvik i fargene.

Ingen del av dette dokumentet kan kopieres eller offentliggjøres i form av trykk, fotokopiering, mikrofilm eller noen annen måte, 
uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra ASSA ABLOY Entrance Systems.

Copyright © ASSA ABLOY Entrance Systems AB 2006-2017.

Alle rettigheter forbeholdt.

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Albany og Megadoor, som ord og logotyper, er varemerker tilhørende ASSA ABLOY Group.
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Om denne håndboken

Alle brukere og eiere av porter som drives med håndspill eller et CDM9 må lese, forstå og overholde 
informasjonen og instruksjonene i denne håndboken. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til skade på eller svikt i 
utstyret, og mulige personskader. Lagre disse instruksjonene

Denne håndboken inneholder informasjon og brukeranvisninger for en port som betjenes med håndspill eller av CDM9. Når det 
ikke er angitt noe typenavn eller modellnummer i tittelen, gjelder informasjonen eller instruksjonene for alle styremetoder eller 
modeller. Når informasjonen eller instruksjonene gjelder for spesielle styremetoder eller modeller, fremkommer det aktuelle 
typenavn eller modellnummer i tittelen.

For å identifisere modellen som er installert med din port må du se beskrivelsene i kapittel 1 og omslaget til CDM9 installert i 
din port.
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Om ASSA ABLOY Entrance Systems
Løsninger som passer din bedrift

Samarbeidet forsetter

Vedlikehold av din Leddheiseport
For å sikre at din ASSA ABLOY port fortsetter å fungere med maksimal pålitelighet, sikkerhet og ytelse er det nødvendig å foreta 
jevnlig vedlikehold slik det er angitt i denne brukerhåndboken og i loggboken som fulgte med din ASSA ABLOY port. 
Vedlikeholdet må utføres av kvalifiserte serviceteknikere som har fått opplæring i å gjenkjenne mulige problemer, og å skifte ut 
deler som har en definert forventet levetid.

Demontering av porten og håndtering av avfall
Demontering av porten og dens komponenter må bare utføres av kvalifisert personell. Disse oppgavene er kompliserte og 
potensielt svært farlige. Vi anmoder deg om å bidra til å beskytte miljøet når du avhender døren etter at den er tatt ut av drift. 
Ta kontakt med ditt lokale Entrematic servicesenter for korrekt avfallshåndtering.

Ditt lokale servicesenter
Vi anbefaler at du kontakter ditt lokale ASSA ABLOY Entrance Systems servicesenter for nærmere informasjon om ASSA ABLOY 
Entrance Systems Pro-Active Care-program. ASSA ABLOY Leddheiseport.

ASSA ABLOY Entrance Systems er verdens største leverandør av automatiske 
adkomstløsninger. Vi tar en helhetlig tilnærming til en jevn flyt av mennesker og varer, og 
skaper løsninger med best mulig balanse mellom kostnader, kvalitet og levetid ytelse. Vi 
bygger videre på vår årelange suksess med Besam, Crawford, Albany og Megadoor, og 
tilbyr nå alle våre løsninger under varemerket ASSA ABLOY. Vår felles fremgangsmåte 
betyr at vi forstår alle de utfordringene du står overfor, og det gjør at vi kan tilby den beste 
løsningen. Produkter og tjenester leveres med målsetting om å tilfredsstille deg med 
sikker, praktisk og bærekraftig drift. Få mer informasjon om ASSA ABLOY Entrance Systems 
på www.assaabloyes.com.

Dine adkomstløsninger er en del av flyten i bedriften, og derfor har du all grunn til å se til at 
de fungerer godt. ASSA ABLOY Entrance Systems tilbyr en vedlikeholds- og 
moderniseringsekspertise du kan stole på.
Våre vedlikeholdsprogrammer og servicetjenester for automatiske dører har støtte i 
omfattende fagkunnskap om alle typer inngangsdører, industriporter og lastesystemer 
uavhengig av merke. Til din rådighet står et team av engasjerte serviceteknikere, 
dokumentert og godkjent gjennom flere tiår med vedlikehold, service og fornøyde 
kunder.
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1. Introduksjon
Leddheiseport er konstruert for å gi enkel adkomst til og fra bygninger. 
Portbladet er laget av isolerende paneler, eller en kombinasjon av isolerte paneler og akrylvinduer. Portbladet beveger seg 
langs skinner som er montert på hver side av portbladet. Det kan betjenes manuelt, med et håndspill eller et elektrisk 
portstyringssystem.

Porten har 4 hoveddeler:
1) Portblad
2) Skinnesystem
3) Balanseringssystem
4) Betjeningssystem

1.1 Portblad
Portbladene er satt sammen av horisontale seksjoner som er koplet sammen med hengsler. De ytre hengslene på hver seksjon 
har ruller som griper inn i skinnene, slik at det blir lett å åpne og lukke porten.
Det finnes to typer portblader; ett er laget av sandwichpaneler, det andre er laget av innrammede vinduspaneler. Om ønskelig 
kan det monteres seksjoner med glass i sandwichpanelene.
Tetninger som er montert på sidene, i toppen og i bunnen av portbladene gir bedre isolasjon og arbeidsmiljø. Bunntettingen 
fungerer også som støtdemper når porten lukker.
Det er montert et snortrekk med håndtak på portbladet, for å gjøre det enklere å åpne og lukke porten. For å sikre 
arbeidsmiljøet ytterligere er porten utstyrt med en portlås.
En gangdør kan monteres i portbladet, slik at fotgjengere kan passere ut og inn uten å åpne porten.

1.2 Skinnesystem
Føringsskinnene bærer portbladet. Rullene på portbladet beveger seg langs føringsskinnene når porten åpnes og lukkes. Det 
kan monteres forskjellige føringsskinnene avhengig av bygningskonstruksjonen og plassen som er tilgjengelig. 
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1.3 Balanseringssystem
Balanseringssystemet utbalanserer vekten av porten slik at den blir lett å åpne og lukke. Det gjør det også mulig å la porten stå 
i en delvis åpen stilling, om det skulle være ønskelig. Systemet er montert på toppen av føringsskinnene og består av 
torsjonsfjærer montert på en aksel som har en wire i hver ende. Wirene på wire er festet i de nedre hjørnene på portbladet. Når 
porten åpnes dreier torsjonsfjærene akselen med en kraft som er lik vekten av porten, og dette trekker opp porten så langt det 
er nødvendig. Det er montert en fjærbruddsikring for hver torsjonsfjær på akselen. Hvis en torsjonsfjær går i stykker vil 
fjærbruddsikringen forhindre at porten lukker. Det kan også monteres en wirebruddsikring for å forhindre at porten lukker i 
tilfelle brudd i en wire.

1.4 Betjeningssystem

1.4.1 Håndspill
For tyngre porter er håndspillbetjening enklere enn manuell betjening.
Det finnes tre typer håndspill:
• Type D: Girløs kjedeoverføring direkte tilkoplet akselen.
• Type T: Kjedeoverføring med gir (forhold 1:4) indirekte tilkoplet akselen. 
• Type U: Kjedeoverføring med gir (forhold 1:3) tilkoplet en annen kjede mellom håndspillet og akselen. 

Et eksempel på en U-vinsj er vist nedenfor.
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1.4.2 CDM9
CDM9 tillater åpning og lukker av åprten ved hjelp av en kontrollenhet. Det er også mulig å bruke adgangs- og 
automatiseringsfunksjoner.
De primære delene i CDM9 er operatøren (elektrisk motor) som er installert på balanseringsakselen og portens 
kontrollsystem.

Styreenheten finnes i tre modeller:
• 920 Styreenhet: Porten åpnes på signal eller ved å holde knappen inne, lukkes ved å holde knappen inne, og har 

stoppfunksjoner. Har også plass for en ekstern kontrollboks.
• 930 Styreenhet: Impulse åpne- og stengefunksjon (930 har alltid en sikkerhetskant montert).
• 950 Styreenhet: Har de samme funksjonene som 930 pluss et digitalt display for feilsøkings- og vedlikeholdsformål. Den 

kan også koples til adgangs- og automatiseringsfunksjoner.

1) Opp-knapp
2) Ned-knapp
3) Nødstoppknapp/stoppknapp
4) Digitalt display for feilsøking og vedlikehold (kun 950)
5) Serviceintervallindikator (kun 950)
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Tallene på displayet viser antall portåpninger gange 1000. Gult lys indikerer at vedlikeholdsintervallet er nådd. 
Fabrikkinnstilling er 20 000 sykluser/365 dager.

1.4.3 Tekniske spesifikasjoner
Klassifisering IP 55 (uten adapter som er IP44)

Tilførselsspenning Motor 230 V, 1~

Temperaturområde -20 °C til +55 °C

Driftsfaktor Motor ED = 30 %.  Lige til 30 sykluser i timen
Luftfuktighet 0-80 % relativ, ikke kondenserende
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2. Sikkerhet
2.1 Generelle sikkerhetserklæringer
Denne porten er konstruert for å tilfredsstille alle driftsrelaterte og sikkerhetsmessige krav i EU-direktivene og standardene til 
den europeiske standardiseringskomiteen, CEN.

2.2 Sikkerhetsinstruksjoner

 Viktige sikkerhetsinstruksjoner.

• Det er viktig for personsikkerheten at disse instruksjonene følges nøye. Ta vare på disse instruksjonene.
• Bare personer som er godkjent for det har tillatelse til å betjene porten.
• Kontroller at det ikke befinner seg personer eller utstyr i arbeidsområdet for før du betjener porten.
• Denne porten er ikke beregnet for bruk av personer (deriblant barn) med nedsatte fysiske, sansemessige eller mentale 

evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av porten av en 
person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

• Ha oppsyn med barn slik at de ikke leker med porten eller portåpneren. Hold fjernkontroller utilgjengelig for barn.
• Kontroller installasjonen ofte for feilbalanse, slitasje, skade på wirer, fjærer eller fester. Porten må ikke brukes hvis den har

behov for justering eller reparasjon. Eventuelle feil må rapporteres umiddelbart.
• Kople fra strømtilførselen og blokker porten før du utfører vedlikehold.
• Ikke bruk portbladet eller føringsskinnene som støtte for en stige når du utfører vedlikehold på en port. Bruk alltid stiger 

som er godkjent i henhold til gjeldende arbeidsmiljøbestemmelser.
• Ikke bruk porten etter datoen for neste planlagte vedlikehold. Datoen for neste planlagte vedlikehold er vist i loggboken.
• Porten skal ikke brukes hvis en av sikkerhetsanordningene er blitt aktivert. Ta kontakt med servicesenteret øyeblikkelig.
• Hvis strømforsyningsledningen er skadet skal den skiftes av produsenten, produsentens serviceleverandør eller tilsvarende 

kvalifisert person, for å unngå at faresituasjoner oppstår.
• Sikkerhetsutstyr som er montert på eller nær porten må ikke fjernes eller blokkeres.
• Aktivering av manuell utkobling kan føre til ukontrollerte bevegelser i drivenhetene på grunn av mekaniske feil eller en 

tilstand av ubalanse.
• Ikke gjør forsøk på å endre, justere eller demontere noen av delene på leddheiseporten, inkludert portwirene, 

balanseringssystemet og wirefestene. Endring som ikke er godkjent kan føre til personskade og påvirke portens funksjon 
og sikkerhet.

• Ikke gjør forsøk på å balansere porten selv. Krefter i systemet kan føre til alvorlige personskader.
• Gjeldende helse- og sikkerhetsbestemmelser skal alltid følges når du betjener eller utfører vedlikehold på porten.

2.3 Sikkerhetssymboler som brukes i denne håndboken
Følgende sikkerhetssymboler brukes i denne håndboken:

Indikerer en generell advarsel
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2.4 Sikkerhetsinformasjon

2.4.1 Pneumatisk kant
Bunntetningen er koblet til en pneumatisk bryter via en slange. Hvis tetningen presses sammen mens porten er på vei ned, vil 
kretsen i styreenheten reagere og reversere porten (i løpet av de siste fem centimeterne før porten er helt stengt, når 
momentmonitoren fungerer som et sikkerhetstiltak, stoppes porten). Sikkerhetskanten er overvåket. Det betyr at 
sikkerhetskanten testes hver gang porten stenges. Hvis portbladet har passert den nedre grensen uten att systemet får en pulse 
fra den pneumatiske bryteren, går styreenheten over i en "hold-knappen-inne"-modus Porten kan nå bare stenges ved å holde 
stenge-knappen inntrykt. 

  For å unngå skade under drift av eksitasjonsenheten, overvåkes portens stengefunksjon. 

Sikkerhetskanten kan nullstilles automatisk og sende et signal i nederste stilling (< 50 mm fra gulvet) under "hold-knappen-
inne"-modus.
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2.5 Sikkerhetsprosedyrer

2.5.1 Nødstopprosedyre (CDM9)
Trekk i wiren med den grønne ballen på enden for å kople ut motorclutchen. Dette vil stoppe motoren fra å bruke kraft på 
porten under åpning og stenging.

1) Når området er sikkert:
1) Slå på den elektriske strømforsyningen til porten.
2) Trekk i snoren med den røde kulen på enden for å kople inn motoren.
3) Beveg portbladet omtrent 10 cm oppover og nedover for å sikre at kløtsjen koples inn.
4) Tilbakestill nødstoppknappen (hvis aktuelt) og aktiver normal drift av  port.

2.5.2 Åpne/Lukke porten etter brudd i strømforsyningen (CDM9)
1) Slå på den elektriske strømforsyningen til port.

Kontroller at det ikke befinner seg personer eller utstyr under porten før du frikobler motoren. Hvis porten 
ikke er korrekt balansert kan den rase ned med stor fart.

2) Trekk i snoren med den grønne kulen for å frikoble porten fra motoren.
3) Bruk wiren og håndtaket for å lukke og åpne porten.
4) Når strømforsyningen er i orden:

1) Slå på den elektriske strømforsyningen til lastebryggen.
2) Trekk i snoren med den røde kulen for å kople inn motoren.
3) Bruk motoren for å lukke og åpne porten.
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3. Driftsveiledning
3.1 Daglige rutiner

3.1.1 Daglig startprosedyre
1) Undersøk port for skade.
2) Hvis det oppdages skade:

• Sett opp egnede varselskilt rundt port.
• Kontakt personen med ansvar for porten.

3) Bare elektrisk betjening:

• Slå på den elektriske strømforsyningen til port.
• Tilbakestill nødstoppknappen (hvis aktuelt) og aktiver normal drift av  port.
• Hvis strømmen har vært avslått vil normal drift igangsettes så snart porten når øvre posisjon.

3.1.2 Daglig stopprosedyre
1) Undersøk port for skade.
2) Hvis det oppdages skade:

• Sett opp egnede varselskilt rundt port.
• Kontakt personen med ansvar for porten.

3.1.3 Åpne og lukke port (920 styreenhet)

3.1.3.1 Åpne port
1) Kontroller at den Daglige startprosedyren er gjennomført.

Pass på at det ikke er noen personer eller utstyr i arbeidsområdet for porten før du betjener den.

2) Kontroller at gangdøren er ordentlig lukket.
3) Lås opp portlåsen.

4) Trykk på og slipp  knappen, og kontroller at porten beveger seg til helt åpen stilling.

3.1.3.2 Steng port

Pass på at det ikke er noen personer eller utstyr i arbeidsområdet for porten før du betjener den.

1) Trykk på og hold inne  knappen inntil porten er lukket.

2) Slipp  knappen.
3) Steng portlåsen.
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3.1.4 Åpning og lukking av port

3.1.4.1 Åpne port
1) Kontroller at den Daglige startprosedyren er gjennomført.

Pass på at det ikke er noen personer eller utstyr i arbeidsområdet for porten før du betjener den.

Porten må ikke åpnes eller lukkes hvis vedlikeholdsindikatoren er på (bare 950). Kontroller at gangdøren er 
ordentlig lukket.

2) Lås opp portlåsen.

3) Trykk på og slipp  -knappen, og kontroller at porten beveger seg til helt åpen stilling.

3.1.4.2 Steng port

Pass på at det ikke er noen personer eller utstyr i arbeidsområdet for porten før du betjener den.

Porten må ikke åpnes eller lukkes hvis vedlikeholdsindikatoren er på (bare 950).

1) Trykk på og slipp  -knappen, og kontroller at porten beveger seg til helt lukket stilling.
2) Steng portlåsen.
3) Kontroller at ekstra sikkerhetstiltak som fotoceller, magnetsløyfe, radar osv. virker.
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3.1.5 Åpne og lukke port (håndspill)

3.1.5.1 Åpne port
1) Kontroller at den Daglige startprosedyren er gjennomført.

Pass på at det ikke er noen personer eller utstyr i arbeidsområdet for porten før du betjener den.

2) Kontroller at gangdøren er ordentlig lukket.
3) Lås opp portlåsen.
4) Trekk forsiktig i det bakre tauet inntil porten står i åpen stilling.

3.1.5.2 Steng port

Pass på at det ikke er noen personer eller utstyr i arbeidsområdet for porten før du betjener den.

1) Trekk forsiktig i det fremre tauet/kjettingen inntil porten står i lukket stilling.
2) Steng portlåsen.
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4. Vedlikehold
Dette kapittelet inneholder informasjon om vedlikeholdsarbeid du som bruker må utføre. Med unntak av de kontrollene og 
vedlikeholdsarbeidet som denne håndboken  beskriver at brukere kan utføre, skal alt annet vedlikeholdsarbeid, som beskrevet 
i loggboken, av sikkerhetsmessige årsaker kun utføres av teknisk personell, da det er klassifisert som teknisk avansert. Ta 
kontakt med ditt lokale Crawford servicesenter

4.1 Forebyggende vedlikeholdsplan

Frekvens Del Oppgaver
Daglig Port, komplett Utfør den daglige startprosedyren.

Utfør den daglige stopprosedyren.

Månedlig Port, komplett Om nødvendig, rengjør portbladet

Foreta den månedlige undersøkelsen av port

Annenhver måned Port, komplett Om nødvendig, rengjør portbladet

Foreta den månedlige undersøkelsen av port

Balanseringssystem Test balanseringssystemet

Hver 6. måned Port, komplett Rengjør portbladet
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4.2 Forebyggende vedlikeholdsprosedyrer

4.2.1 Rengjør portbladet

Ikke bruk portbladet eller føringsskinner som støtte for en stige når du utfører vedlikehold på port. Bruk alltid 
stiger som er beskrevet i gjeldende HMS-bestemmelser.

1) Utfør den daglige stopprosedyren.
2) Bruk en myk, ren børste og et mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre innsiden og utsiden av portbladet.
3) Undersøk de malte overflatene på portbladet for skade på lakken.
4) Hvis det oppdages skade, kontakt ditt lokale servicesenter for reparasjon.

4.2.2 Månedlig undersøkelse av port

Ikke bruk portbladet eller føringsskinner som støtte for en stige når du utfører vedlikehold på port. Bruk alltid 
stiger som er beskrevet i gjeldende HMS-bestemmelser.

1) Bruk en myk, ren børste og et mildt vaskemiddel for å rengjøre skinnesettet og porttetningene.
2) Kontroller at det ikke finnes løse skruer, bolter eller mutrer på portbladet eller skinnesettet.
3) Trekk om nødvendig til løse skruer, bolter og mutrer.
4) Undersøk alle portbladhengsler, porttetninger, ruller og rulleholdere for skade.
5) Hvis det oppdages skade, kontakt ditt lokale servicesenter for råd.
6) Undersøk portwirene for skade og korrosjon.
7) Hvis det oppdages skade eller korrosjon, kontakt ditt lokale servicesenter for råd.
8) Smør portbladhengslene i metall med olje (SAE 20).
9) Fjern alt verktøy og utstyr fra området.
10) Utfør den daglige startprosedyren.
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5. Tester og justeringer
5.1 Test balanseringssystemet

5.1.1 Elektriske
1) Kontroller at den Daglige startprosedyren er gjennomført.

Pass på at det ikke er noen personer eller utstyr i arbeidsområdet for porten før du betjener den.

2) Kontroller at gangdøren er ordentlig lukket.
3) Lås opp portlåsen.
4) Trekk i snoren med den grønne kulen for å frikoble porten fra motoren.
5) Trekk forsiktig i tauet eller håndtaket inntil porten har åpnet seg ca. 50 cm.
6) Porten skal bli stående i denne stillingen.
7) Hvis porten ikke blir stående i de riktige stillingen: 

1) Trekk forsiktig i tauet og håndtaket for å lukke port.
2) Kontakt ditt lokale servicesenter for råd.

8) Trekk forsiktig i tauet og håndtaket for å lukke port.
9) Trekk i snoren med den røde kulen for å kople inn motoren.

5.1.2 Bruk av snortrekk eller håndspill
1) Kontroller at den Daglige startprosedyren er gjennomført.

Pass på at det ikke er noen personer eller utstyr i arbeidsområdet for porten før du betjener den.

2) Kontroller at gangdøren er ordentlig lukket.
3) Lås opp portlåsen.
4) Trekk forsiktig i tauet eller håndtaket inntil porten har åpnet seg ca. 50 cm.

 Hvis det trekkes på feil side av håndspillet når porten er lukket kan det føre til alvorlig skade. Kontroller alltid 
at du trekker på riktig side av håndspillkjettingen.

5) Porten skal bli stående i denne stillingen.
6) Hvis porten ikke blir stående i de riktige stillingen: 

1) Trekk forsiktig i tauet og håndtaket for å lukke port.
2) Kontakt ditt lokale servicesenter for råd.
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6. Feilsøking
6.1 Introduksjon
Dette kapittelet inneholder feilsøkinginformasjon for denne porten. Ved feil som ikke er beskrevet nedenfor, ta kontakt med 
ditt lokale servicesenter for assistanse.

6.2 Elektrisk drevet port

6.2.1 Porten går ikke opp eller ned på korrekt måte

Mulig årsak Løsning
Skade på port eller skinnesett Foreta den månedlige undersøkelsen av port

Balanseringssystem fungerer ikke korrekt Test balanseringssystemet

Ingen strømforsyning Slå på den elektriske strømforsyningen

Nødstoppknapp trykket inn Kontroller at den Daglige startprosedyren er gjennomført.

Feilkode vist på styreskapet (bare på 950 
styreenhet)

Se i feilkodeliste og gjør det som er aktuelt.

Motor frikoplet Kople inn motoren på følgende måte:
1) Trekk i snoren med den grønne kulen for å frikoble porten fra motoren.
2) Trekk i snoren med den røde kulen for å kople inn motoren.

3) Trykk på og slipp  -knappen, og kontroller at porten beveger seg til 
helt åpen stilling.
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6.2.2 Feilkodeliste
Systemfeilkoder vises på 950-portens digitale display (se s. 8). Følgende feil kan løses av bruker. For alle andre koder, ta kontakt 
med ditt lokale servicesenter for å få assistanse.

6.3 Port med manuell drift eller håndspilldrift

6.3.1 Porten går ikke opp eller ned på korrekt måte

Feilkode Årsak til feil Løsning
E04 Feil i sikkerhetsbryter Undersøk spiralkabelen og nippelen for skade.

Kontroller at nippelen er koplet til bunntetningen.

E09 For lav nettspenning Kontroller at nettspenningen til kontrollenheten er korrekt

E11 Motor er frikoblet Kople inn motoren på følgende måte:
1) Trekk i snoren med den grønne kulen for å frikoble porten fra motoren.
2) Trekk i snoren med den røde kulen for å kople inn motoren.

3) Trykk på og slipp  -knappen, og kontroller at porten beveger seg til 
helt åpen stilling.

E24 Port ute av stilling 1) Utfør den daglige startprosedyren

2) Trykk på og slipp  -knappen, og kontroller at porten beveger seg til 
helt åpen stilling.

Mulig årsak Løsning
Skade på port eller skinnesett Foreta den månedlige undersøkelsen av port

Balanseringssystem fungerer ikke korrekt Test balanseringssystemet
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7. Resirkulering
7.1 Resirkulering av Motoren

 Strømmen må være avslått før eventuelt arbeid påbegynnes.

Produktet skal leveres inn for resirkulering på ditt lokale innsamlingssted. OBS! Under resirkulering skal komponenter som 
metall, plast, kabler, kretskort og batteri være fjernet før innlevering. 
1) Metall
2) Plast 
3) Kabling
4) Kretskort
5) Batteri

 Batteriet må fjernes før produktet resirkuleres. Apparatet må ikke være tilkoblet strømforsyningen når du fjerner 
batteriet. Batteriet må avskaffes på forsvarlig måte.
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8. Utdrag fra Samsvarserklæring/
Ytelseserklæring

Produksjonsprosessen sikrer at utstyret er i samsvar med den tekniske beskrivelsen. Produksjonsprosessen kontrolleres 
jevnlig av en tredjepart.
CE-merkingsdato 2005/02/23
Utarbeidelse av teknisk dokumentasjon:
Hanna Zetterström
Product Safety and Liability Manager
ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona 
Sweden

E-post: hanna.zetterstrom@assaabloy.com

 
motordreven porttype ASSA ABLOY OH370, OH1042 og OH1082 med ytelsesnivåer og elektrisk motor som 
angitt i den medfølgende ytelseserklæringen, på produktmerkingen og på den elektriske styreenheten angitt i den 
medfølgende loggboken, er i samsvar med forordningene og kravene i følgende direktiver:

 
2014/30/EU

 EN 13241 + A1: 2016             EN 61000-6-2: 2005             EN 
61000-6-3: 2007 
EN 60335-1: 2012 + A11: 2011 + A12: 2017 + AC1: 2014 

 
EN 60335-2-103: 2015
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ASSA ABLOY Entrance Systems er en ledende leverandør av løsninger for 
adkomstautomatisering for effektiv strøm av gods og mennesker. Vi bygger 
videre på vår årelange suksess med Besam, Crawford, Albany og Megadoor, og 
tilbyr nå alle våre løsninger under varemerket ASSA ABLOY. Våre produkter og 
tjenester leveres med målsetting om å tilfredsstille sluttbrukere med sikker, 
praktisk og bærekraftig drift.
ASSA ABLOY Entrance Systems er en divisjon innenfor ASSA ABLOY.



Hellbergs Dörrar i Mellerud AB  +46 (0) 530-40000 

i n fo@hel lbergs .se   www.hel lbergs .se

Även stabila produkter som ståldörrar kräver ett viss mån av service och underhåll.
Beroende på bland annat öppningsfrekvens, belastning och miljö behövs det olika 
omfattning på underhållet. Vi rekommenderar att följande kontroll och service görs minst 
två gånger per år eller fler vid behov.

RÅD

1. Se över karmens infästning i väggen.

2. Kontrollera att dörrbladet går fritt och att 
dörren går lätt att stänga.
Vid behov kan dörrbladet justeras i höjdled 
med insexskruven på gångjärnet. Återförsegla 
insexskruven med Loctite eller motsvarande vid 
sådan justering.

3. Smörj vid behov gångjärnen genom smörjhålet 
på honan. Kontrollera gångjärnens infästning.

4. Gör en översyn av låsets funktion. Smörj vid 
behov fallkolvar på båda sidor av fallen.

5. Gör en översyn av dörrens beslagning i övrigt.
Ta vid behov fram respektive beslagstillverkares 
skötselinstruktion.

6. Kontrollera att tätningslister och ev. 
brandsvällister sitter fast och är oskadade.
Byt vid behov.

Vid pardörr

7. Kontrollera spanjoletten alt. kantreglarnas 
funktion och ingrepp i karm/tröskel.

8. Om dörren har koordinator så skall funktionen 
kontrolleras. Passivt dörrblad skall stänga först 
och därefter aktivt dörrblad.

Rengöring
Rengöring av dörr och karm i färdigmålat 
alt. foliebelagt utförande görs med milt 
rengöringsmedel och trasa.

Grundmålade dörrar skall täckmålas omgående 
efter montage, se separat instruktion.

Rostfria omålade dörrar samt sparkplåtar 
tvättas med ljummet vatten, såpa eller mild tvål. 
Tvättprodukter med slipmedel får ej användas.
Tänk på att vägdamm och sand kan verka som 
slipmedel.

Skötselinstruktion för ståldörrar

© Hellbergs Dörrar i Mellerud AB. Version 1811. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionändringar.



Vedlikehold
Asfalt takbelegg

Blå katalog:
Nr.: 1

August 2006

Taket er husets mest utsatte bygningsdel
Icopal asfalt takbelegg og shingel er produsert for å tåle vårt klima. Asfalten, stammen 
og overflaten av naturlig skifer er valgt for å gi produktene den nødvendige motstand mot 
nedbryting og aldring, men tenk etter hva et tak må tåle, - stekende hete, kulde og is, kraftige 
vinder og striregn. Nedbøren inneholder dessuten forurensninger som øker påkjenningen på 
tekkingen. Det samme gjør vekslinger mellom frost og mildvær. Det er ikke rart at taket er regnet 
som den mest utsatte bygningsdel.

Vedlikehold 
Icopal asfalt takbelegg holder lenge og produktene er ”vedlikeholdsfrie” i materialenes normale 
levetid. Som for andre byggevarer er det imidlertid noe som heter forebyggende vedlikehold, og 
med enkle midler kan takets levetid forlenges vesentlig. 
Det følgende gir enkle, praktiske råd, bygget på vår erfaring med takprodukter gjennom 100 år.

Årlig ettersyn
Som en hovedregel bør taket inspiseres to ganger i året, - vår og høst. Ligger 
det utsatt til, gjerne oftere. Hver vår bør man spesielt undersøke om is eller 
snørydding har påført taket skader. Om høsten bør man fjerne løv og annet 
“rusk” fra sluk og renner. Kontroller alltid om beslag og inntekking av piper, 
takhatter, avlufting og overlys er uskadet og tette. Mindre hull og småskader kan 
repareres, f.eks. med Icopal Taklim (på patroner). Større skader bør utbedres av 
fagfolk.  
Det vil alltid være et overskudd av skifer som etterhvert løsner og legger seg i 
renner og ved sluk. Dette fjernes slik at avvanningen av taket ikke hindres.

Mose og algevekst
Dersom vekstforholdene er til stede, kan det over tid danne seg mose eller 
“grønske” på taket. Dette skjer helst på nordvendte og skyggefulle takflater.  
Der hvor trær henger ut over taket, bør man vurdere om de skal fjernes, men 
mosevekst vil likevel kunne oppstå. 
For å fjerne belegget børster man først forsiktig med en stiv kost/børste for å få 
bort løse “dotter”. Rensing av flaten skjer deretter med Icopal Grønskefjerner.
Et ferdig blandet middel. Icopal Grønskefjerner påføres med rengjort 
pumpesprøyte eller sprayflaske en dag det er oppholdsvær. Temperaturen må 
være minimum +10°C. Høy utetemperatur øker effekten. Når grønske/mose er 
brutt ned (blitt brunt) spyles overflaten med vannslange eller kostes forsiktig. 
Høytrykksspyler må ikke benyttes på asfalt takbelegg. Virkningens varighet er 
avhengig av stedlige forhold. 
Se egen bruksanvisning for Icopal Grønskefjerner. www.icopal.no.



Maling eller smøring
Icopal takbelegg og shingel er vedlikeholdsfrie takmaterialer med lang levetid.  
Den beste beskyttelsen belegget kan få, er den knuste skiferen i overflaten.  
Når den etter mange år slites vekk slik at asfalten blir liggende eksponert, vil 
det oppstå uttørring og oppsprekking (krakkelering) i overflaten. Det kan da 
(og først da!) være aktuelt å reimpregnere belegget med en maling/smøring. 
Overstrykingen vil samtidig gi ny farge til taket. 
Benytt bare produkter som er beregnet til formålet og følg produsentens 
anvisning. For tidlig smøring kan i verste fall fremskynde aldringsprosessen.
 
NB! Shingel skal aldri males eller smøres!

Sisternevann fra tak med asfalt takbelegg
Vann som renner over asfalt takbelegg er ikke giftig, men vi fraråder generelt at 
man benytter sisternevann til drikkevann og matlaging. Nedbøren vil, uavhengig 
av takmaterialet, føre med seg forurensninger og støv. Dersom man likevel 
velger å benytte vannet i begrenset grad, anbefaler vi koking og/eller filtrering.  
Snakk med fagfolk om filtertyper og rensing.

Omtekking
Dersom taket ikke lenger kan flikkes på, er tiden kommet for omtekking.  
Shingeltak kan normalt tekkes om ved å legge ny shingel på den gamle.  
Alle ujevnheter må skjæres bort eller spikres ned, og man bør legge samme 
mønster eller shingel med samme byggehøyde som den gamle.   
NB! Følg leggeanvisningen nøye!   
Gammelt banebelegg klargjøres ved å ”pløseskjære” og stifte ned eventuelle 
buler og folder. Små, synlige skader kan repareres i påvente av taktekker, men 
en full omtekking vil som regel være et arbeid for fagfolk.   
Ønsker man derimot å utføre tekkingen selv, kan man benytte Icopal TopSafe 
ved takfall over 3° (se egen anvisning). 
NB! Ved full omtekking bør man vurdere å skifte takrenner og beslag.

Icopal as
Postboks 55, 1472 Fjellhamar
Telefon 67 97 90 00
Telefax 67 90 58 77
www.icopal.no
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Snømåking
Snø ryddes ved behov på vanlig måte med skuffe, måke eller brett. Utvis 
forsiktighet og bruk aldri hakke. Taket er konstruert for å tåle normale 
snømengder. Det er derfor ikke nødvendig å skrape helt ned til tekkingen.  
La det stå igjen et snølag på 10-15 cm.  
Dersom det danner seg is ved takfoten, må det fjernes med forsiktighet.  
Isdannelse tyder på at taket er for dårlig isolert og/eller ventilert.  
Sjekk isolasjonstykkelsen og at luftespalter ved gesims og i gavler er åpne. 
Husk at det er krav til både “til-luft” og “fra-luft” dersom ventilasjonen skal 
fungere etter hensikten. 



 
 

 

 

 

 

Fdv-dokumentasjon 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001 standard. 
Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1 standard. 
Den kan brukes på et stort utvalg områder: Drikkevannsnett, varmesystemer, kjøling og generelt med ethvert ikke- 
aggressivt medie. 

 

Den garanteres i 5 år. 

 
Produsert i messinglegering i henhold til standard EN 12165-CW 511L-DW i dimensjoner opp til 1 1/4"", samt i 
messinglegering i henhold til standard EN 1982-CC752 lavbly fra dimensjon fra 1 1/2" til 2". 

Nominelt trykk: PN16 
Arbeidstemperatur: -20 ÷ 90°C 

 
 

MENGDE OG TRYKKTAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noter: 
1 l/min = 0,06 m3/h 
1 m3/h = 16,67 l/min 
1 bar = 10.000 mm w.c. 
1 psi = 690 mm w.c. 

TRYKK OG TEMPERATUR TABELL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 bar = 14,5 psi 
1 bar = 14,5 lbf/in2 
°C = 5/9 x (°F-32) 
°F = 32 + (9/5 x °C) 
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TEKNISK TEGNING 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
DN 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 

Ø mm 15 20 25 32 40 50 

Grms. 435 670 997 1500 2260 3710 

A 81 81 81 81 110 110 

B 67 70 74 83 99 106 

C 104 120 150 170 200 253 

D 17 18,5 21 22,5 23 26,5 

D1 17 18,5 21 22,5 23 26,5 

CH 25 31 38 47 54 66 

CH1 25 31 40 49 55 69 

CH2 18 22 29 34 39 55 

Gjenger: 
ISO 7 - Rp 

 

TEKNISKE EGENSKAPER 

 
KV CM CS MT 

DN 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 

Ф mm 10 20 25 32 40 50 

KV 2,16 3,85 6,4 9,5 14 23,4 

CM 3 5 6 7 10 13 

CS 6 10 12 14 22 26 

MT 10 24 24 45 80 80 

KV = Kapasitet i m³/h ved 1 bar trykkfall. 
CM = Arbeidsmoment i Nm. 
CS = Startmoment i Nm. 
MT = Spindels bruddmoment i Nm. 

 

REACH-forskriften 
I henhold til artikkel 33 i REACH-forordningen, informerer vi deg om at komponentene av bronse- og messinglegeringer 
som er deler av artiklene vi leverer, inneholder bly (som legeringskomponent) i en høyere mengde enn grensen på     
0,1% i vekt. Bly er satt inn i listen over SVHC-stoffer som er nominert for godkjenningsprosessen, i oppdateringen 
publisert av European Chemical Agency ECHA 27. juni 2018. Bly er innført med følgende informasjon: 

 
• Stoff: Bly 
• CAS: 7439-92-1 
• EC: 231-100-4 
• Liste: SVHC 
• Data for inkludering: 27 Juni 2018 

Siden bly er et element i legeringen, forventes ingen eksponering, og det kreves derfor ingen ytterligere informasjon 
for sikker bruk av dette produktet. Listen er tilgjengelig på følgende lenke:https://echa.europa.eu/it/candidate-list- 
table og siden det er en kontinuerlig oppdatert liste, erklærer vi den konstante overvåking om innføring av nye stoffer 
og spørringen om nåtids informasjon, til våre kunder dersom slike stoffer skal være inneholdt i produktene vi leverer. 
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Flow- og mengdemålere 

 

Flerstrålemåler 
Våtløper - MID godkjent 

HRI AMR grensesnitt (tilpasset automatisk måleravlesning) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendelse 
Som med alle andre vannmålere i samlingen til Sen- sus 

Metering Systems, vil 420 

flerstrålemåleren dra fordeler av vår lange erfaring i 

tilvirking av høyeffektive målere. 

 
Driftssikkerheten til 420-måleren, 

bestandighetenmot dårlig vannkvalitet og det lave 

lydnivået, vil tilfredsstille både 

bruker og forvalter. 

 
Den nye overdimensjonerte identifikasjonsplaten, 

tilbyr en løsning for å vise alle 

målerens karakteristika på en lesbar måte og gir mu- 

ligheten for en tilpasset strekkode eller logo. 

 
Eldre flerstråle våtløpsmålere, kan bliombygget 

til 420 målere av kvalifisert 

personell (AxFlow AS kan utføre dette på sitt vannmå- 

lerverksted). 

 
I kombinasjon med standard HRI-pulsgiver, kan 

420-måleren benyttes i ethvertnettverk der et drifts- 

sikkert og allsidig AMR system er påkrevet. 

 
HRI-pulssystemet er modifiserbart og kan 

ettermonteres når som helst etter at måleren  er 

installlert. 

Tilgjengelig tilleggsutstyr 
• Tilkoplingsutstyr 

• Tilbakeslagsventil 

• HRI elektronisk pulsgiver (Data Unit, Puls Unit, 

Sensus((S))cout) 

 

 

Hovedkjennetegn 
 

 

 
 

• DN 15 til 40, PN 16. 

 
• Utmerket lesbarhet på telleverket. 

 
• AMR kompatibel (forenelig) med HRI-sys- 

temutstyrt med en pulsverdi fra 1 liter. 

 
• Kundetilpassetmerking av måleren mulig 

(serienummer, strekkode, kundelogo). 

 
• Robust beskyttelse mot manipulering. 

 
• Robust, tilpasset for lengre perioder av ned- 

dykking. 

 
• Kompatibel med WVG-standarden. 



 

 

Målenøyaktighet 
Fordelingen av trykket og den oppadgående 

vannstrømmen i slissebegeret, gir laV startstrøm- 

ningsmengde. 

 
Den direkte overføringen gir 420-målerenen god 

følsomhet, spesielt ved små gjennomstrømnings- 

mengder. 

 

Driftssikkerhet 
420-måleren har høy beskyttelse mot korrosjon, 

trykkstøt, trykk og varme på grunn av anvendelsen av 

høykvalitets kobberlegeringer og tykt 

polykarbonat-glass. 

 
De innvendige komponentene, fremstilt av 

høygradige polymerer, er utformet for å bevare start- 

funksjonen til måleren: 

 
• Turbinhjulet er opplagret på et safirmineral,  som 

forhindrer akselslitasje. 

 
• Den doble filtreringen fremskaffet av innløpssilen og 

bunnsilen, forhindrer at fremmede partikler får 

passere gjennom mekanismen. 

 

Registertelleverk 
Displayet med 5 rullesegmenter, som har store sifre 

(5mm høye) med sorte tall på hvit bakgrunn. Dette 

muliggjør avlesning av måleren fra en avstand på over én 

meter. Visere på målerskiven indikerer delmultip- ler 

av m3. 

 
Det er ingen risiko for kondensering på den våte tall- 

skiven. Denne er beskyttet av et meget tykt polymer- 

glass, fremstilt for å motstå trykket og eventuelle 

miljøforandringer i løpet av målerens levetid. 

 

Manipuleringsbeskyttelse 
Ved sin konstruksjon, fremstår 420-målerenmed ekstrem 

høy beskyttelse mot manipulering for å unngå 

ethvert misbruk av måleren: 

 
• Ved at måleren ikke har noenmagnetisk over- 

føring og har etmagnetfritt HRI kommunikasjons- system, 

er den totalt u-påvirkbar av en magnet plassert i 

nærheten av måleren. 

 
• Bruken av et robustmessinghus kombinertmed et 

tykt (8mm) polykarbonatglass, hindrer enhver 

mekanisk mekanismestopp. 

Typisk målenøyaktighetskurve 
 

 

 

 
Typiske trykktapskurver 

(trykktap (Pressure loss) i bar) 
 

 

 
 

Dimensjonsdiagram 
 

 
 

 

”fluidity.nonstop” is our promise and our commitment to a level of service and a quality of product, performance and epertise the like of which has 

not been seen before. We are Europe’s leading source of pumps and pump expertise for the process industry and we intend to maintain 

that position by working fluidly, and ceaselessly, to bring you the best. 
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Innvilgelse 
420-måleren er tilpasset følgende: 

 
• ISO 4064. 

 
• Anbefaling nr.49 fra OIML, (International Organi- zation of 

Legal Metrologi). 

 
• PN-ISO 14154 

Merking 
Pil på målerhuset indikerer strømningsretningen 

Følgende er inngravert på toppen av målerhuset: 

- Serie-/målernummer 

- Nominell vannføring (Q3) 

- Nøyaktighetsklasse (R) 

- MID godkjenningsnummer 

- Produksjonsår 

Produsentens navn og målertypen er trykket på 

telleverket/tallskiven. 

 
Måleren kan tilpasses kundebehov med 

spesifikt serienr., strekkode eller logo etc. 

 

Godkjennelser 
420 vannmålere er godkjent iht. 

MID 2004/22/EC 

 
MID SK 08-MI001-SMU/003 Q3 = 2,5; 4; 

6,3; 10; 16 

 
 

Kapasitetsdata 

 

Dimensjon DN mm 15 20 25 30 40 

Maks permanent Q3 

gjennomstrømning 
m3/h 2,5 4 10 10 16 

Nøyaktighetsklasse R Q3/Q1 160/80/40 

Maks. midlertidig    Q4 

gjennomstrømning 
m3/h 3,125 5,0 12,5 12,5 20,0 

Minimum Q1 

gjennomstrømning 
l/h 16,0 25,0 63 63 100 

Skillegrense Q2 

(toleranse ±2%) 
l/h 25 40 100 100 160 

 
Dimensjoner og vekt 

 

(1) lev. også i lengde 145 & 170 mm (2) lev. også i lengde 165 & 220mm 

 

”fluidity.nonstop” is our promise and our commitment to a level of service and a quality of product, performance and epertise the like of which has 

not been seen before. We are Europe’s leading source of pumps and pump expertise for the process industry and we intend to maintain 

that position by working fluidly, and ceaselessly, to bring you the best. 
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Horisontal utførelse, DN mm 15 20 25 30 40 

Lengde, L mm 165(1) 190(2) 260 260 300 

Bredde, D mm 96 96 103 103 134 

Total høyde, H mm 120 120 135 135 152 

Total høyde med 

påmontert HRI 

 
150 150 165 165 182 

Høyde til C/L rør, h mm 34 36,5 45 45 61 

Rørlednings- 

dimensjon 
inch 1/4" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 

Ende- 

stuss, diameter 

inch 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 

mm 26,44 33,25 41,91 47,80 59,61 

Gjenge, stigning mm 1,814 2,309 2,309 2,309 2,309 

Vekt kg 1,4 1,6 2,3 2,5 5,0 

 

Vertikal utførelse, DN (Q
n
) mm 20 25 40 

Lengde, L mm 105 150 200 

Bredde, b 
mm 82 94 120 

Bredde, B mm 95 103 131 

Høyde, h mm 20 34,5 150 

Høyde, H mm 120 140 168 

Total høyde med 

påmontert HRI 
mm 150 170 198 

Vekt kg 1,8 3,0 6,0 

 



 

 

Installasjons- og 

vedlikeholdsinstukser 
420-målerenmå installeres på et lavpunkt pånrørled- 

ningen. 

 
Måleren må installeres med den støpte pilen på   må- 

lerhuset i vannets strømningsretning. 

 
Før vannmåleren tilkobles, må ledningssystemet gjen- 

nomspyles for å fjerne alle partikler og urenheter. 

 
En oppstrøms stoppekran er å anbefale for å 

muliggjøre installasjon og demontering av måleren. 

Når måleren skal tilkobles vannettet, må oppstrøms ventil 

åpnes langsomt, slik at vannet fyller måleren så jevnt som 

mulig. 

 
Under tiltrekkingen, må måleren holdes i riktig posis- 

jon med et standard verktøy. 

 
Intet spesielt vedlikehold er nødvendig. 

 
 

HRI tilleggsutstyr 
Tallskiven til 420-måleren er som standard utstyrt med en 

viser som aktiverer HRI impulsgiveren. HRI kopierer 

den mekaniske registreringsindeks eksakt, ved 

registrering av rotasjonsretningen til viseren. Den 

sørger for driftssikker puls- og data grensesnitt for fjern- 

og mobil avlesning. HRI-giveren kan ettermonte- res 

på allerede installerte Sentinel vannmålere, eller kan 

bestilles fabrikkmontert. 

 

For mer informasjon henvises til prospektene LS 8100 

og LS 3300 (hentes ut på www.sensus.com). 

 
HRI impulsgiveren er tilgjengelig i tre versjoner: 

 
1. HRI Puls Unit (A-versjon) 

Literviseren aktiverer HRI, som gis en grunnleggende 

oppløsning på én liter pr. puls. Utgangspulsverdien kan bli 

fabrikkinnstilt ved å benytte divisor D (for eksempel D 

= 100 betyr 1 puls per 100 liter). 

 
De mulige utgangspuls D-verdiene er (blant flere): 1 / 10 

/ 100 / 1000 / 2.5 / 25 / 250 / 250 

 
2. HRI Data Unit (B-versjon) 

HRI Data Unit er et data-grensesnitt somleverer 

måleravlesningen og serie- eller kundenummer. Denne 

versjonen kan i tillegg levere utgangspulser, som 

beskrevet ovenfor. 

 
HRI Data Unit kan tilknyttes et M-Bus nettverk for 

fjernavlesning eller en MiniPad for mobil induktiv 

avlesning (MiniBus), begge i henhold til IEC 870-pro- 

tokollen. 

 
3. Sensus((S))cout-S Radio Enhet 

Integrert (helhetlig) Sensus((S))cout radio med 

anvendelse av langtids, pålitelig og driftssikker HRI 

avlesnings-teknologi. Radio avlesning gjøres via 

den håndholdte PsionWA pro og Dokom mobile 

(WinCE) software. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

”fluidity.nonstop” is our promise and our commitment to a level of service and a quality of product, performance and epertise the like of which has 
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ab lindec® endeavours to provide correct information about technical properties and handling of its products. However, while ab lindec® has no control 
over the way in which the products are mixed and laid, or the conditions under which they set, ab lindec® can in no way be held responsible.
ab lindec® is only responsible for the quality of the products at the time of delivery.

Requirements for treatment with Lithurin® Seal 
• Min. temp of +5 °C on the surface of the concrete (equivalent to an air temp. of 
+10 °C) 
• The surface must be free of contaminants 
• In treatment of old floors, the surface must be grinded clean before application 
• Lithurin® Hard/Dens must dry before Lithurin® Seal is applied

Lithurin® Seal 
Lithurin® Seal is an impregnator that seals the concrete surface. Lithurin® Seal is 
water-based and does not change the concrete’s colour. Lithurin® Seal penetrates 
and seals the surface evenly in the concrete, which produces less friction. The surface 
becomes a part of the structure with no cracking, flaking or scaling. The applica-
tion provides long-term protection. Lithurin® is approved for use on concrete floors 
within the food industry and is partially water-repellent, anti-slip and makes cleaning 
easier.

Area of application
1 x Lithurin® Seal as dust binder. Lower friction and higher abrasion resistance.  
1 x Lithurin® Seal as hardener and sealer (moister curer/dust binder). 
Lower friction and higher abrasion resistance. 
1 x Lithurin® Seal in combination with Lithurin® Hard increases abrasion resistance by 
up to 20 times. 

Environmental benefits Lithurin® Seal 
• Max VOC less than 1 g/l 
• Water-based 
• Odourless 
• Eliminates dust from the concrete, which produces better air quality

Benefits Lithurin® Seal  
• Maximum seal. 
• Restricts penetration of liquid. 
• No flush cleaning. 
• Durable – a one-off application provides long-term protection. 
• Fast drying time – dry after 60 minutes, at a temp. of +15-18 °C. 
• Can be used on new or existing concrete. Water-repellent effect.

Equipment needed 
• Soft brush or mop.   
• Low-pressure sprayer, mechanical sprayer or watering can with spray-nozzle.

LITHURIN® SEAL
CONCRETE SEALER

Betong Förseglare / Concrete Sealer / Герметизатор бетонаBetong Förseglare / Concrete Sealer / Герметизатор бетона

SEAL
Betong Förseglare / Concrete Sealer / Герметизатор бетонаBetong Förseglare / Concrete Sealer / Герметизатор бетона

SEAL

Box 5,  421 21 V.Frölunda,  Sweden,  Tfn +46-31-298810,  
Fax +46-31-298876, export@lindec.se, www.lindec.com



ab lindec® endeavours to provide correct information about technical properties and handling of its products. However, while ab 
lindec® has no control over the way in which the products are mixed and laid, or the conditions under which they set, ab lindec® can 
in no way be held responsible. ab lindec® is only responsible for the quality of the products at the time of delivery.

CLEANSER & MAINTENENCE 
CONCRETE SOAP®

Product description:

Lindec Concrete Soap® is specially developed to impregnate and 
maintain concrete surfaces and polished concrete surfaces. Lindec 
Concrete Soap® is used for daily cleaning and protects the concrete 
from discoloring and makes it dirt repellent and easy to maintain. Lindec 
Concrete Soap® gives the floor a natural shine when used regulary. 
Lindec Concrete Soap® leaves no water marks.

Daily cleaning is extremely important not only for keeping the floor 
clean but also for the well-being of your personnel.
Lindec Concrete Soap® prevents water-soluble dirt from being 
absorbed by the micropores of the surface, prevents slipping, and is 
recommended for use on shopping malls. industrial floors, in workshops 
and in warehouses etc. 

In order to prolong the lifetime of a concrete floor, you should only 
use recommended maintenance materials. Avoid alkaline and other 
aggressive chemicals.
For best results, your floors should be cleaned at regular intervals, and 
a scrubber dryer (scrubs and vacuums) is the most suitable equipment. 
A nylon scouring pad should be used during the initial period in order 
to remove lime deposits and building residue. We recommend medium 
nylon scouring pad for the first two months, followed by fine nylon 
scouring pads. It is also possible to apply the material manually, but this 
is less efficient.

Consumption:

Material consumption / m2 Concrete Soap®: Water: Scouring pad:

1.) Manual application: 1 dl 5 liter Applicator

2.) Cleaning/impregnation with scrubber dryer: 1 liter 10 liter Medium

3.) Daily cleaning with scrubber dryer: 0,5-1 dl 10 liter Fine

Contents:
Soap of selected fatty acids and fluid repellent components.

Transport and storage:
Concrete Soap is frost susceptible. Can be stored one year if unopened.
Protect from frost!
 

Packaging:
Plastic can,  25 liter, 10 liter.

Environment:
Indoor Air Comfort Gold.

Art. no. 1320

Box 5,  421 21 V.Frölunda,  Sweden,  Tfn +46-31-298810,  
Fax +46-31-298876, export@lindec.se, www.lindec.com
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OVERSIKT - ENTREPRISE: 

 

Totalentreprise Grunnarbeider 

TORE HARALDSTAD & CO AS 

 

 

LEVERANDØRER 

 

Ahlsell Tønsberg 

Solkilen 2 

3117 Tønsberg 

Levert: Alt av rør, rørdeler, isolasjon, stakekum, stoppekran m.m. 

 

Stokke Pukkverk 

Aasmund Berg Pukkverk 

Levert: Pukk og grus. 

 

Norsk Betong 

Levert: Betongkummer, støpejernsgods. 

 

DATABLADER OG FDV-DOKUMENTASJON 

Se vedlagte datablader. 

 

 

TEGNINGER 

Se vedlagte tegninger. 

Vedlagt sosi-fil med inntegnet anlegg. 
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FERDIGMELDINGER 

Ferdigmelding på vann/avløp er sendt til Sandefjord kommune. 

Samsvarserklæring på ansvarsområder er sendt inn. 

 

 

DRIFT/SERVICE/VEDLIKEHOLD: 

 

Bygget har en utvendig avlang firkantet kum, hvor man finner stakekum, stoppekran og tilgang til trekkerør for 

fiber. 

Avløpsanlegg: 

Det er montert utvendig stakekum på avløpsledning, for muligheter til inspeksjon/staking/spyling. 

Det er montert utvendig stoppekran på vannledning, for mulighet til avstengning av vanntilførsel inn i bygg. 

Ingen spesielle veldikeholdsrutiner. 

 

 

Drenering: 

Infiltreres i grunnen. Bygget har 6 stk sluk, fordelt på begge langsider. Disse slukene har sandfang, som bør 

tømmes og rengjøres hvert 5. år. 

 

FOTOS 

Se vedlagt foto-dokumentasjon. 





 
 

 

 

 

 

Fdv-dokumentasjon 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001 standard. 
Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1 standard. 
Den kan brukes på et stort utvalg områder: Drikkevannsnett, varmesystemer, kjøling og generelt med ethvert ikke- 
aggressivt medie. 

 

Den garanteres i 5 år. 

 
Produsert i messinglegering i henhold til standard EN 12165-CW 511L-DW i dimensjoner opp til 1 1/4"", samt i 
messinglegering i henhold til standard EN 1982-CC752 lavbly fra dimensjon fra 1 1/2" til 2". 

Nominelt trykk: PN16 
Arbeidstemperatur: -20 ÷ 90°C 

 
 

MENGDE OG TRYKKTAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noter: 
1 l/min = 0,06 m3/h 
1 m3/h = 16,67 l/min 
1 bar = 10.000 mm w.c. 
1 psi = 690 mm w.c. 

TRYKK OG TEMPERATUR TABELL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 bar = 14,5 psi 
1 bar = 14,5 lbf/in2 
°C = 5/9 x (°F-32) 
°F = 32 + (9/5 x °C) 

                       Nedre Rommen 5 K - 0988 OSLO – Norway tel.: +47 22 70 79 10 - fax: +47 22 70 79 11 - http://www.cimberio.no - e-mail: info@cimberio.no 
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TEKNISK TEGNING 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
DN 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 

Ø mm 15 20 25 32 40 50 

Grms. 435 670 997 1500 2260 3710 

A 81 81 81 81 110 110 

B 67 70 74 83 99 106 

C 104 120 150 170 200 253 

D 17 18,5 21 22,5 23 26,5 

D1 17 18,5 21 22,5 23 26,5 

CH 25 31 38 47 54 66 

CH1 25 31 40 49 55 69 

CH2 18 22 29 34 39 55 

Gjenger: 
ISO 7 - Rp 

 

TEKNISKE EGENSKAPER 

 
KV CM CS MT 

DN 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 

Ф mm 10 20 25 32 40 50 

KV 2,16 3,85 6,4 9,5 14 23,4 

CM 3 5 6 7 10 13 

CS 6 10 12 14 22 26 

MT 10 24 24 45 80 80 

KV = Kapasitet i m³/h ved 1 bar trykkfall. 
CM = Arbeidsmoment i Nm. 
CS = Startmoment i Nm. 
MT = Spindels bruddmoment i Nm. 

 

REACH-forskriften 
I henhold til artikkel 33 i REACH-forordningen, informerer vi deg om at komponentene av bronse- og messinglegeringer 
som er deler av artiklene vi leverer, inneholder bly (som legeringskomponent) i en høyere mengde enn grensen på     
0,1% i vekt. Bly er satt inn i listen over SVHC-stoffer som er nominert for godkjenningsprosessen, i oppdateringen 
publisert av European Chemical Agency ECHA 27. juni 2018. Bly er innført med følgende informasjon: 

 
• Stoff: Bly 
• CAS: 7439-92-1 
• EC: 231-100-4 
• Liste: SVHC 
• Data for inkludering: 27 Juni 2018 

Siden bly er et element i legeringen, forventes ingen eksponering, og det kreves derfor ingen ytterligere informasjon 
for sikker bruk av dette produktet. Listen er tilgjengelig på følgende lenke:https://echa.europa.eu/it/candidate-list- 
table og siden det er en kontinuerlig oppdatert liste, erklærer vi den konstante overvåking om innføring av nye stoffer 
og spørringen om nåtids informasjon, til våre kunder dersom slike stoffer skal være inneholdt i produktene vi leverer. 

 
 

Nedre Rommen 5 K - 0988 OSLO - Norway 
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Flow- og mengdemålere 

 

Flerstrålemåler 
Våtløper - MID godkjent 

HRI AMR grensesnitt (tilpasset automatisk måleravlesning) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendelse 
Som med alle andre vannmålere i samlingen til Sen- sus 

Metering Systems, vil 420 

flerstrålemåleren dra fordeler av vår lange erfaring i 

tilvirking av høyeffektive målere. 

 
Driftssikkerheten til 420-måleren, 

bestandighetenmot dårlig vannkvalitet og det lave 

lydnivået, vil tilfredsstille både 

bruker og forvalter. 

 
Den nye overdimensjonerte identifikasjonsplaten, 

tilbyr en løsning for å vise alle 

målerens karakteristika på en lesbar måte og gir mu- 

ligheten for en tilpasset strekkode eller logo. 

 
Eldre flerstråle våtløpsmålere, kan bliombygget 

til 420 målere av kvalifisert 

personell (AxFlow AS kan utføre dette på sitt vannmå- 

lerverksted). 

 
I kombinasjon med standard HRI-pulsgiver, kan 

420-måleren benyttes i ethvertnettverk der et drifts- 

sikkert og allsidig AMR system er påkrevet. 

 
HRI-pulssystemet er modifiserbart og kan 

ettermonteres når som helst etter at måleren  er 

installlert. 

Tilgjengelig tilleggsutstyr 
• Tilkoplingsutstyr 

• Tilbakeslagsventil 

• HRI elektronisk pulsgiver (Data Unit, Puls Unit, 

Sensus((S))cout) 

 

 

Hovedkjennetegn 
 

 

 
 

• DN 15 til 40, PN 16. 

 
• Utmerket lesbarhet på telleverket. 

 
• AMR kompatibel (forenelig) med HRI-sys- 

temutstyrt med en pulsverdi fra 1 liter. 

 
• Kundetilpassetmerking av måleren mulig 

(serienummer, strekkode, kundelogo). 

 
• Robust beskyttelse mot manipulering. 

 
• Robust, tilpasset for lengre perioder av ned- 

dykking. 

 
• Kompatibel med WVG-standarden. 



 

 

Målenøyaktighet 
Fordelingen av trykket og den oppadgående 

vannstrømmen i slissebegeret, gir laV startstrøm- 

ningsmengde. 

 
Den direkte overføringen gir 420-målerenen god 

følsomhet, spesielt ved små gjennomstrømnings- 

mengder. 

 

Driftssikkerhet 
420-måleren har høy beskyttelse mot korrosjon, 

trykkstøt, trykk og varme på grunn av anvendelsen av 

høykvalitets kobberlegeringer og tykt 

polykarbonat-glass. 

 
De innvendige komponentene, fremstilt av 

høygradige polymerer, er utformet for å bevare start- 

funksjonen til måleren: 

 
• Turbinhjulet er opplagret på et safirmineral,  som 

forhindrer akselslitasje. 

 
• Den doble filtreringen fremskaffet av innløpssilen og 

bunnsilen, forhindrer at fremmede partikler får 

passere gjennom mekanismen. 

 

Registertelleverk 
Displayet med 5 rullesegmenter, som har store sifre 

(5mm høye) med sorte tall på hvit bakgrunn. Dette 

muliggjør avlesning av måleren fra en avstand på over én 

meter. Visere på målerskiven indikerer delmultip- ler 

av m3. 

 
Det er ingen risiko for kondensering på den våte tall- 

skiven. Denne er beskyttet av et meget tykt polymer- 

glass, fremstilt for å motstå trykket og eventuelle 

miljøforandringer i løpet av målerens levetid. 

 

Manipuleringsbeskyttelse 
Ved sin konstruksjon, fremstår 420-målerenmed ekstrem 

høy beskyttelse mot manipulering for å unngå 

ethvert misbruk av måleren: 

 
• Ved at måleren ikke har noenmagnetisk over- 

føring og har etmagnetfritt HRI kommunikasjons- system, 

er den totalt u-påvirkbar av en magnet plassert i 

nærheten av måleren. 

 
• Bruken av et robustmessinghus kombinertmed et 

tykt (8mm) polykarbonatglass, hindrer enhver 

mekanisk mekanismestopp. 

Typisk målenøyaktighetskurve 
 

 

 

 
Typiske trykktapskurver 

(trykktap (Pressure loss) i bar) 
 

 

 
 

Dimensjonsdiagram 
 

 
 

 

”fluidity.nonstop” is our promise and our commitment to a level of service and a quality of product, performance and epertise the like of which has 

not been seen before. We are Europe’s leading source of pumps and pump expertise for the process industry and we intend to maintain 

that position by working fluidly, and ceaselessly, to bring you the best. 
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Innvilgelse 
420-måleren er tilpasset følgende: 

 
• ISO 4064. 

 
• Anbefaling nr.49 fra OIML, (International Organi- zation of 

Legal Metrologi). 

 
• PN-ISO 14154 

Merking 
Pil på målerhuset indikerer strømningsretningen 

Følgende er inngravert på toppen av målerhuset: 

- Serie-/målernummer 

- Nominell vannføring (Q3) 

- Nøyaktighetsklasse (R) 

- MID godkjenningsnummer 

- Produksjonsår 

Produsentens navn og målertypen er trykket på 

telleverket/tallskiven. 

 
Måleren kan tilpasses kundebehov med 

spesifikt serienr., strekkode eller logo etc. 

 

Godkjennelser 
420 vannmålere er godkjent iht. 

MID 2004/22/EC 

 
MID SK 08-MI001-SMU/003 Q3 = 2,5; 4; 

6,3; 10; 16 

 
 

Kapasitetsdata 

 

Dimensjon DN mm 15 20 25 30 40 

Maks permanent Q3 

gjennomstrømning 
m3/h 2,5 4 10 10 16 

Nøyaktighetsklasse R Q3/Q1 160/80/40 

Maks. midlertidig    Q4 

gjennomstrømning 
m3/h 3,125 5,0 12,5 12,5 20,0 

Minimum Q1 

gjennomstrømning 
l/h 16,0 25,0 63 63 100 

Skillegrense Q2 

(toleranse ±2%) 
l/h 25 40 100 100 160 

 
Dimensjoner og vekt 

 

(1) lev. også i lengde 145 & 170 mm (2) lev. også i lengde 165 & 220mm 

 

”fluidity.nonstop” is our promise and our commitment to a level of service and a quality of product, performance and epertise the like of which has 

not been seen before. We are Europe’s leading source of pumps and pump expertise for the process industry and we intend to maintain 

that position by working fluidly, and ceaselessly, to bring you the best. 
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Horisontal utførelse, DN mm 15 20 25 30 40 

Lengde, L mm 165(1) 190(2) 260 260 300 

Bredde, D mm 96 96 103 103 134 

Total høyde, H mm 120 120 135 135 152 

Total høyde med 

påmontert HRI 

 
150 150 165 165 182 

Høyde til C/L rør, h mm 34 36,5 45 45 61 

Rørlednings- 

dimensjon 
inch 1/4" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 

Ende- 

stuss, diameter 

inch 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 

mm 26,44 33,25 41,91 47,80 59,61 

Gjenge, stigning mm 1,814 2,309 2,309 2,309 2,309 

Vekt kg 1,4 1,6 2,3 2,5 5,0 

 

Vertikal utførelse, DN (Q
n
) mm 20 25 40 

Lengde, L mm 105 150 200 

Bredde, b 
mm 82 94 120 

Bredde, B mm 95 103 131 

Høyde, h mm 20 34,5 150 

Høyde, H mm 120 140 168 

Total høyde med 

påmontert HRI 
mm 150 170 198 

Vekt kg 1,8 3,0 6,0 

 



 

 

Installasjons- og 

vedlikeholdsinstukser 
420-målerenmå installeres på et lavpunkt pånrørled- 

ningen. 

 
Måleren må installeres med den støpte pilen på   må- 

lerhuset i vannets strømningsretning. 

 
Før vannmåleren tilkobles, må ledningssystemet gjen- 

nomspyles for å fjerne alle partikler og urenheter. 

 
En oppstrøms stoppekran er å anbefale for å 

muliggjøre installasjon og demontering av måleren. 

Når måleren skal tilkobles vannettet, må oppstrøms ventil 

åpnes langsomt, slik at vannet fyller måleren så jevnt som 

mulig. 

 
Under tiltrekkingen, må måleren holdes i riktig posis- 

jon med et standard verktøy. 

 
Intet spesielt vedlikehold er nødvendig. 

 
 

HRI tilleggsutstyr 
Tallskiven til 420-måleren er som standard utstyrt med en 

viser som aktiverer HRI impulsgiveren. HRI kopierer 

den mekaniske registreringsindeks eksakt, ved 

registrering av rotasjonsretningen til viseren. Den 

sørger for driftssikker puls- og data grensesnitt for fjern- 

og mobil avlesning. HRI-giveren kan ettermonte- res 

på allerede installerte Sentinel vannmålere, eller kan 

bestilles fabrikkmontert. 

 

For mer informasjon henvises til prospektene LS 8100 

og LS 3300 (hentes ut på www.sensus.com). 

 
HRI impulsgiveren er tilgjengelig i tre versjoner: 

 
1. HRI Puls Unit (A-versjon) 

Literviseren aktiverer HRI, som gis en grunnleggende 

oppløsning på én liter pr. puls. Utgangspulsverdien kan bli 

fabrikkinnstilt ved å benytte divisor D (for eksempel D 

= 100 betyr 1 puls per 100 liter). 

 
De mulige utgangspuls D-verdiene er (blant flere): 1 / 10 

/ 100 / 1000 / 2.5 / 25 / 250 / 250 

 
2. HRI Data Unit (B-versjon) 

HRI Data Unit er et data-grensesnitt somleverer 

måleravlesningen og serie- eller kundenummer. Denne 

versjonen kan i tillegg levere utgangspulser, som 

beskrevet ovenfor. 

 
HRI Data Unit kan tilknyttes et M-Bus nettverk for 

fjernavlesning eller en MiniPad for mobil induktiv 

avlesning (MiniBus), begge i henhold til IEC 870-pro- 

tokollen. 

 
3. Sensus((S))cout-S Radio Enhet 

Integrert (helhetlig) Sensus((S))cout radio med 

anvendelse av langtids, pålitelig og driftssikker HRI 

avlesnings-teknologi. Radio avlesning gjøres via 

den håndholdte PsionWA pro og Dokom mobile 

(WinCE) software. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

”fluidity.nonstop” is our promise and our commitment to a level of service and a quality of product, performance and epertise the like of which has 

not been seen before. We are Europe’s leading source of pumps and pump expertise for the process industry and we intend to maintain 

that position by working fluidly, and ceaselessly, to bring you the best. 

 

A
H

Q
/
E

q
/
E

N
/
0

0
7
4

/
1

0
0

9
 



ab lindec® endeavours to provide correct information about technical properties and handling of its products. However, while ab lindec® has no control 
over the way in which the products are mixed and laid, or the conditions under which they set, ab lindec® can in no way be held responsible.
ab lindec® is only responsible for the quality of the products at the time of delivery.

Requirements for treatment with Lithurin® Seal 
• Min. temp of +5 °C on the surface of the concrete (equivalent to an air temp. of 
+10 °C) 
• The surface must be free of contaminants 
• In treatment of old floors, the surface must be grinded clean before application 
• Lithurin® Hard/Dens must dry before Lithurin® Seal is applied

Lithurin® Seal 
Lithurin® Seal is an impregnator that seals the concrete surface. Lithurin® Seal is 
water-based and does not change the concrete’s colour. Lithurin® Seal penetrates 
and seals the surface evenly in the concrete, which produces less friction. The surface 
becomes a part of the structure with no cracking, flaking or scaling. The applica-
tion provides long-term protection. Lithurin® is approved for use on concrete floors 
within the food industry and is partially water-repellent, anti-slip and makes cleaning 
easier.

Area of application
1 x Lithurin® Seal as dust binder. Lower friction and higher abrasion resistance.  
1 x Lithurin® Seal as hardener and sealer (moister curer/dust binder). 
Lower friction and higher abrasion resistance. 
1 x Lithurin® Seal in combination with Lithurin® Hard increases abrasion resistance by 
up to 20 times. 

Environmental benefits Lithurin® Seal 
• Max VOC less than 1 g/l 
• Water-based 
• Odourless 
• Eliminates dust from the concrete, which produces better air quality

Benefits Lithurin® Seal  
• Maximum seal. 
• Restricts penetration of liquid. 
• No flush cleaning. 
• Durable – a one-off application provides long-term protection. 
• Fast drying time – dry after 60 minutes, at a temp. of +15-18 °C. 
• Can be used on new or existing concrete. Water-repellent effect.

Equipment needed 
• Soft brush or mop.   
• Low-pressure sprayer, mechanical sprayer or watering can with spray-nozzle.

LITHURIN® SEAL
CONCRETE SEALER

Betong Förseglare / Concrete Sealer / Герметизатор бетонаBetong Förseglare / Concrete Sealer / Герметизатор бетона

SEAL
Betong Förseglare / Concrete Sealer / Герметизатор бетонаBetong Förseglare / Concrete Sealer / Герметизатор бетона

SEAL

Box 5,  421 21 V.Frölunda,  Sweden,  Tfn +46-31-298810,  
Fax +46-31-298876, export@lindec.se, www.lindec.com



ab lindec® endeavours to provide correct information about technical properties and handling of its products. However, while ab 
lindec® has no control over the way in which the products are mixed and laid, or the conditions under which they set, ab lindec® can 
in no way be held responsible. ab lindec® is only responsible for the quality of the products at the time of delivery.

CLEANSER & MAINTENENCE 
CONCRETE SOAP®

Product description:

Lindec Concrete Soap® is specially developed to impregnate and 
maintain concrete surfaces and polished concrete surfaces. Lindec 
Concrete Soap® is used for daily cleaning and protects the concrete 
from discoloring and makes it dirt repellent and easy to maintain. Lindec 
Concrete Soap® gives the floor a natural shine when used regulary. 
Lindec Concrete Soap® leaves no water marks.

Daily cleaning is extremely important not only for keeping the floor 
clean but also for the well-being of your personnel.
Lindec Concrete Soap® prevents water-soluble dirt from being 
absorbed by the micropores of the surface, prevents slipping, and is 
recommended for use on shopping malls. industrial floors, in workshops 
and in warehouses etc. 

In order to prolong the lifetime of a concrete floor, you should only 
use recommended maintenance materials. Avoid alkaline and other 
aggressive chemicals.
For best results, your floors should be cleaned at regular intervals, and 
a scrubber dryer (scrubs and vacuums) is the most suitable equipment. 
A nylon scouring pad should be used during the initial period in order 
to remove lime deposits and building residue. We recommend medium 
nylon scouring pad for the first two months, followed by fine nylon 
scouring pads. It is also possible to apply the material manually, but this 
is less efficient.

Consumption:

Material consumption / m2 Concrete Soap®: Water: Scouring pad:

1.) Manual application: 1 dl 5 liter Applicator

2.) Cleaning/impregnation with scrubber dryer: 1 liter 10 liter Medium

3.) Daily cleaning with scrubber dryer: 0,5-1 dl 10 liter Fine

Contents:
Soap of selected fatty acids and fluid repellent components.

Transport and storage:
Concrete Soap is frost susceptible. Can be stored one year if unopened.
Protect from frost!
 

Packaging:
Plastic can,  25 liter, 10 liter.

Environment:
Indoor Air Comfort Gold.

Art. no. 1320

Box 5,  421 21 V.Frölunda,  Sweden,  Tfn +46-31-298810,  
Fax +46-31-298876, export@lindec.se, www.lindec.com
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OVERSIKT - ENTREPRISE: 

 

Totalentreprise Grunnarbeider 

TORE HARALDSTAD & CO AS 

 

 

LEVERANDØRER 

 

Ahlsell Tønsberg 

Solkilen 2 

3117 Tønsberg 

Levert: Alt av rør, rørdeler, isolasjon, stakekum, stoppekran m.m. 

 

Stokke Pukkverk 

Aasmund Berg Pukkverk 

Levert: Pukk og grus. 

 

Norsk Betong 

Levert: Betongkummer, støpejernsgods. 

 

DATABLADER OG FDV-DOKUMENTASJON 

Se vedlagte datablader. 

 

 

TEGNINGER 

Se vedlagte tegninger. 

Vedlagt sosi-fil med inntegnet anlegg. 
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FERDIGMELDINGER 

Ferdigmelding på vann/avløp er sendt til Sandefjord kommune. 

Samsvarserklæring på ansvarsområder er sendt inn. 

 

 

DRIFT/SERVICE/VEDLIKEHOLD: 

 

Bygget har en utvendig avlang firkantet kum, hvor man finner stakekum, stoppekran og tilgang til trekkerør for 
fiber. 

Avløpsanlegg: 

Det er montert utvendig stakekum på avløpsledning, for muligheter til inspeksjon/staking/spyling. 

Det er montert utvendig stoppekran på vannledning, for mulighet til avstengning av vanntilførsel inn i bygg. 

Ingen spesielle veldikeholdsrutiner. 

 

 

Drenering: 

Infiltreres i grunnen. Bygget har 6 stk sluk, fordelt på begge langsider. Disse slukene har sandfang, som bør 
tømmes og rengjøres hvert 5. år. 

 

FOTOS 

Se vedlagt foto-dokumentasjon. 
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VEDTEKTER  
for 

Sameiet Borgeskogen 45E, gnr 505 bnr 126 i Sandefjord kommune 
 

§ 1  
Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Borgeskogen 45E. Sameiet har til formål å ivareta 
sameiernes fellesinteresser og administrasjonen av eiendommen Gnr. 505, bnr. 126 i Sandefjord 
kommune med fellesanlegg av enhver art, herunder atkomst og parkering. Eiendommen er et 
næringsseksjonssameie med til sammen 16 seksjoner i henhold til seksjoneringsbegjæringen og 
som spesifisert i tabellen under:  
 

Seksjons Nr Formål Adresse BTA m² Sameiebrøk 

1 Næring Borgeskogen 54E 144 m² 144/1446 
2 Næring Borgeskogen 54E 72 m² 72/1446 
3 Næring Borgeskogen 54E 72 m² 72/1446 
4 Næring Borgeskogen 54E 72 m² 72/1446 
5 Næring Borgeskogen 54E 72 m² 72/1446 
6 Næring Borgeskogen 54E 72 m² 72/1446 
7 Næring Borgeskogen 54E 72 m² 72/1446 
8 Næring Borgeskogen 54E 144 m² 144/1446 
9 Næring Borgeskogen 54E 144 m² 144/1446 
10 Næring Borgeskogen 54E 72 m² 72/1446 
11 Næring Borgeskogen 54E 72 m² 72/1446 
12 Næring Borgeskogen 54E 72 m² 72/1446 
13 Næring Borgeskogen 54E 72 m² 72/1446 
14 Næring Borgeskogen 54E 72 m² 72/1446 
15 Næring Borgeskogen 54E 72 m² 72/1446 
16 Næring Borgeskogen 54E 150 m² 150/1446 

SUM 16 stk   1446 m² 1446/1446 

 
Den enkelte sameier har full rettslig rådighet over sin seksjon. De øvrige sameiere har ikke 
forkjøpsrett, innløsningsrett eller oppløsningsrett til seksjonen.  
 
Alle seksjonseiere er deltagere i sameiet. Seksjonen kan ikke skilles fra deltagerinteressen i 
sameiet.  Hver sameier har eksklusiv rett til bruk av seksjonen i samsvar med 
oppdelingsbegjæringen og/eller arealer som er tilknyttet den enkelte seksjon gjennom vedtektene. 
Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om 
eierseksjoner og disse vedtekter. Sameiet har panterett i hver seksjon for krav mot sameieren som 
følger av sameieforholdet. 
 
Kjøp/salg av seksjonen samt opprettelse av leieforhold av seksjonen må meldes til sameiets styre 
og/ eller forretningsfører for registrering. 
 

§ 2  
Sameiet skal avholde ordinært sameiermøte hvert år innen utgangen av april. Sameiermøtet 
innkalles av styret med varsel som skal være på minst 14 dager. Ekstraordinært sameiermøte 
kan om nødvendig innkalles med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. 
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Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to 
sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir 
hvilke saker de ønsker behandlet.  
 
Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. 
 
Ved avstemming regnes flertallet etter sameiebrøken slik at hver seksjonseier stemmer i 
henhold til sin eierandel. 
 

§ 3  
Sameiemøtet skal behandle de saker som fremkommer av innkallingen, dog minimum 
- Styrets årsberetning 
- Sameiets regnskap for foregående kalenderår og budsjett for inneværende kalenderår. 
- Valg av styre 
 
Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært 
sameiermøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være 
tilgjengelige i sameiermøtet.  
 
Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen 
møteleder, som ikke behøver være sameier.  
 
Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle 
vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én 
sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som er til stede. 
 
 

§ 4  
Sameiet skal ha et styre bestående av 3 medlemmer. Sameiermøtet velger styret med vanlig 
flertall av de avgitte stemmene. Det kan velges varamedlemmer. Styrelederen velges særskilt 
for ett år av gangen. Styremedlem tjenestegjør i to år om ikke annet er bestemt av 
sameiermøtet.  
Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av de 3 styremedlemmene er tilstede. 
 
 

§ 5  
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av 
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet.  
Innvendig vedlikehold: påhviler den enkelte seksjonseier.  
Utvendig vedlikehold: påhviler sameiet i felleskap.     
 
Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift og vedlikehold som ikke gjelder den 
enkelte bruksenhet eller andre arealer sameieren har enerett til å bruke. Styret skal påse at alle 
felleskostnader blir dekket av sameiet etter hvert som de forfaller. 
 
For sameiernes felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin 
sameiebrøk.  
 
Dersom en seksjonseier/leier driver virksomhet eller iverksetter tiltak som påfører sameiet særlig 
høye kostnader kan vedkommende seksjonseier pålegges å bære en større del av kostnadene. Slik 
endring kan fastsettes av sameiermøtet med 2/3 flertall. 
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§ 6  
Forsikring: Bygget forsikres av sameiet. Hver seksjonseier forsikrer inventar i egen seksjon. 
Ved brann eller innbrudd der det er åpenbart at bare en seksjon er berørt, dekkes forsikringens 
egenandel av denne seksjonseier. 
 
Uteareal: Hver seksjon disponerer en biloppstillingsplass utenfor egen seksjon. Øvrig 
tomteareal skal være disponibelt til felles manøvreringsareal. Når det ikke er opphold i 
seksjonen skal det ikke parkeres på eiendommen. Det skal ikke under noen omstendigheter 
lagres noe utendørs, og hele uteområdet skal holdes åpent for manøvreringsareal og brøyting.  
Sameiene/eierne har et felles ansvar for drift og vedlikehold av felles adkomstvei med 
tilhørende felles infrastruktur.  
 
Areal langs felles tomtegrense mellom bygningsmassene til eiendommene gnr 505, bnr 126 
og 145 skal fungerer som felles trafikkareal. Arealet er 2,5 meter pr side av eiendomsgrensa.. 
Det er også felles adkomstvei fra hovedveien Borgeskogen over hverandres eiendommer for 
eiendommene gnr 505, bnr. 126, 144 og 145. Denne avtalen er tinglyst på eiendommene. 
 
Profilering: Hver seksjon har nummerering over port. Det er for øvrig avsatt plass, b x h 1,5 
x 1,8m, til felles infoskilt på endevegg mot innkjøringen. Infoskiltet administreres av sameiet. 
Egne reklameskilt over porter tillates ikke. 
Byggets fasader er fellesareal og skal være «rene» og enhetlige. Evt. tekniske installasjoner 
som varmepumper o.l. skal plasseres på en enhetlig måte iht. bestemmelser gjort av sameiet.  
 

§ 7  
Bygging/tiltak i en seksjon:  
Ingen tiltak som gjøres i seksjonene må medføre ulemper for andre seksjoner. Det er lagt til 
rette for at seksjonene kan få mesanin med areal maksimalt 20% av underliggende areal, og 
toalett-rom. Det er den respektive seksjonseiers ansvar å sørge for at evt. tiltak gjøres iht. 
gjeldende lover og forskrifter, samt at offentlig søknad utarbeides og sendes der dette er 
nødvendig. Tiltak som påvirker andre eierseksjoner eller utløser søknadsplikt skal først 
godkjennes av sameiet. 
Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke nyttes slik at 
det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. 
 

§ 8  
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskap for foregående 
kalenderår skal legges fram på ordinært sameiermøte.  
 
Sameiermøtet kan vedta at sameiet skal ha en forretningsfører og/eller revisor. Ved eierskifte 
kan forretningsfører/sameie kreve et eierskiftegebyr. 
 

§ 9  
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16. 
juni 2017 nr. 65. Trådt i kraft 1. jan 2018. 
 

---------------------------------- 
Grimstad den          /        - 2019 

 
For Lagerseksjoner Vestfold AS, Org nr 920 662 773  
 
____________________   
Sverre Engebretsen 
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Kjøper…….. Selger…….. 

 

 

______________________________________________ 

KJØPEKONTRAKT 

MED OPPGJØRSAVTALE 

______________________________________________ 

MELLOM 

LIABYGG EIENDOM AS 

OG 

 

VEDRØRENDE OVERDRAGELSE AV BORGESKOGEN 45E 

GNR 505  BNR 126 SNR 4 

I 

SANDEFJORD KOMMUNE 
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Kjøper…….. Selger…….. 

 

Denne kjøpekontrakten ("Avtalen") er i dag inngått mellom : 

Liabygg Eiendom AS , org.nr. 997 603 524 

Sneltvedtstien 30  3719 SKIEN  

  

("Selger"); 

og 

, org.nr.  

  

("Kjøper"). 

 

1. SALGSOBJEKT 

1.1 Salgsobjektet er eiendommen Borgeskogen 45E, gnr. 505, bnr. 126, snr. 4  i Sandefjord kommune 

(”Eiendommen”), som Selger eier og har hjemmel til. 

1.2 Eiendommen vil bli overdratt til Kjøper med påstående bygninger og utomhus-arealer med de 

rettigheter og forpliktelser som per i dag er tilknyttet den. Med Eiendommen følger utstyr, 

installasjoner m.v. som er en nødvendig og naturlig del av Eiendommen og driften av den og som eies 

av Selger. For øvrig gjelder avhendingsloven §§ 3-4 og 3-5. 

2. KJØPESUMMEN OG OMKOSTNINGER 

2.1 Vederlaget for Eiendommen er NOK [BELØP] (”Kjøpesummen”).  

2.2 Kjøpesummen tillagt omkostninger som nevnt i pkt. 2.3 betales ved Overtakelse, jf pkt. 3. 

             5% av Kjøpesummen skal betales til Oppgjørskontoen, se pkt. 3.7, senest 7 virkedager etter 

kontraktsignering. Det resterende av Kjøpesummen tillagt omkostninger som nevnt i pkt. 2.3 betales 

ved Overtakelse, jf pkt. 3. Provisjon til megler trekkes av forskudd så snart Sikringsdokumentet er 

tinglyst, se pkt. 3.4. 

 

2.3 I tillegg til Kjøpesummen skal Kjøper ved Overtakelse betale alle offentlige avgifter og gebyr, så som 

dokumentavgift, tinglysingsgebyr for skjøte og pantedokument(er) og eventuelt konsesjonsgebyr. 

Disse er beregnet til å utgjøre: 

Dokumentavgift skjøte, 2,5%:     NOK [BELØP] 

Tinglysingsgebyr for skjøte:     NOK       585,- 

 Tinglysingsgebyr pr. pantedokument:    NOK       585,- 

 Grunnboksutskrift (pr. stk. inkl. mva):    NOK       215,- 

  

 Sum:        NOK [BELØP] 

  

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter. 

2.4 Ved forsinket betaling skal Kjøper betale lovens forsinkelsesrente p.a. 
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Kjøper…….. Selger…….. 

 

2.5 Selger tar for ethvert tilfelle forbehold om rett til heving av Avtalen inntil Kjøpesummen er betalt i sin 

helhet, jf. Avhendingsloven § 5-3(4).  Oversittelse av forfallstidspunktet for hele eller deler av 

Kjøpesummen med 14. dager eller mer, regnes som vesentlig mislighold, som gir Selgeren rett til 

heving og til å foreta dekningssalg. Selger har rett til å få dekket sitt dokumenterte tap og 

dokumenterte kostnader i forbindelse med dekningssalget.  Slikt mislighold skal anses som 

tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86 13-2, 3. ledd bokstav e). 

2.6 Partene er enige om at Selgers justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og -rettigheter tilknyttet 

Eiendommen skal overføres til Kjøper per Overtakelse. Samtidig med inngåelse av denne kontrakt 

skal det derfor inngås en egen avtale om overføring av plikt/rett til å justere/tilbakeføre 

merverdiavgift (”Justeringsavtalen”), som tilfredsstiller kravene for slik overføring etter gjeldende 

merverdiavgiftsregelverk, jf. bilag. Per Overtakelse skal opplysningene i Justeringsavtalen 

oppdateres. Justerings-/tilbakeføringsforpliktelsene og eventuelle justeringsrettigheter er hensyn 

tatt ved beregning av Kjøpesummen. 

 

3. OVERTAKELSE OG OPPGJØR 

3.1 Overtakelse skal skje den [DATO] klokken 12.00 ("Overtakelse"). 

3.2 Partene er enige om å instruere Q4 Næringsmegling AS v/ Rikke B. Wataker, Nedre Langgate 37, 

3126 Tønsberg, epost: rbw@q4.no (”Oppgjørsansvarlig”) til å forestå oppgjøret. 

3.3 Ved signering skal Selger overlevere til Oppgjørsansvarlig korrekt signert skjøte med Kjøper som ny 

eier per dato for Overtakelse.   

3.4 Videre skal Selger utstede og overlevere til Oppgjørsansvarlig signert og bekreftet pantedokument 

med urådighet (sikringsdokument) på Eiendommen pålydende Kjøpesummen pluss 10%. 

Sikringsdokumentet skal være til fordel for Oppgjørsansvarlig og tjener som sikkerhet for 

gjennomføring av oppgjøret og for ethvert krav som tilkommer Kjøperen, og som springer ut av 

Avtalen.  Ved tvangsdekning eller annen realisasjon av Eiendommen opptrer Oppgjørsansvarlig som 

en fullmektig for Kjøperen.  

Oppgjørsansvarlig skal sende sikringsdokumentet til tinglysning straks etter at det er mottatt. 

3.5 Ved signering skal Kjøper overlevere signert egenerklæring om konsesjonsfrihet til Oppgjørsansvarlig 

som innhenter kommunens bekreftelse. Ved konsesjonsplikt skal konsesjon overleveres av Kjøper til 

Oppgjørsansvarlig før oppgjøret kan finne sted. Kjøper bærer risikoen for at konsesjon innvilges. 

3.6 Kjøperen skal sørge for at hans långiver (”Långiveren”) medvirker til oppgjøret. Eventuelle 

pantedokumenter over Eiendommen til fordel for Långiveren skal i god tid før Overtakelse 

overleveres til Oppgjørsansvarlig slik at tinglysing kan besørges. Tinglysing av pant i Eiendommen til 

fordel for Långiveren før Overtakelse kan bare skje hvis Långiveren ugjenkallelig bekrefter at 

Långiveren vil besørge sletting av pantedokumentene hvis (a) Kjøpesummen ikke blir innbetalt til 
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Oppgjørskontoen i samsvar med Avtalen, eller (b) Overtakelse, uavhengig av hvilken årsak, ikke 

finner sted og Oppgjørsansvarlig tilbakefører til Långiveren det mottatte lånebeløp. 

Kjøper skal innbetale Kjøpesummen fratrukket evt. forskuddsbetaling i hht. pkt. 2.2, samt 

omkostninger i henhold til Avtalen, til sammen NOK [BELØP], (“Vederlaget”) slik at beløpet er 

valutert og disponibelt på klientkonto 1503 72 70536 hos Oppgjørsansvarlig (”Oppgjørskontoen”) per 

Overtakelse. Innbetalinger skal merkes med ””. Oppgjørsansvarlig disponerer Oppgjørskontoen 

alene. 

3.7 I tiden som går fra Overtakelse og til skjøtet er tinglyst i Kjøpers navn, fritt for heftelser som ikke skal 

følge med ved handelen, er de innbetalte midlene deponert hos megler som oppgjørsansvarlig. Med 

denne avtalen etableres panterett til fordel for Kjøperen, i selgers krav mot megler for utbetaling av 

kjøpesummen, og hvor rettsvern er etablert etter panteloven § 4-5. Avtalen om panterett opphører 

når forutsetningen om tinglyst skjøte fritt for heftelser som ikke skal følge med ved handelen er 

oppfylt.  

3.8 På Overtakelse skal Oppgjørsansvarlig, dersom Kjøpesummen og omkostningene i sin helhet er 

valutert og disponibelt på Oppgjørskonto, sikringsdokumentet er tinglyst og vilkårene i 3.3 og 3.4 er 

oppfylt, kontrollere at heftelser på Eiendommen er i overensstemmelse med Avtalen og sende 

skjøtet med vedlegg til tinglysning. 

3.9 Straks skjøtet er tinglyst, skal Oppgjørsansvarlig kontrollere om det i strid med denne avtale er 

tinglyst utlegg eller andre heftelser på Eiendommen. Hvis skjøtet er korrekt tinglyst, Kjøpers långiver 

vil få forutsatt prioritet, og det er dekning på Oppgjørskontoen for de betalinger som 

Oppgjørsansvarlig skal foreta, skal Oppgjørsansvarlig innfri eventuelle heftelser som ikke skal overtas 

av Kjøper og utbetale avtalt honorar til megler/oppgjørsansvarlig dersom det ikke tidligere er 

foretatt.  Restbeløp utbetales til Selgers konto.  

3.10 Renter på Oppgjørskontoen opptjent etter Overtakelse skal utbetales til Selgeren, mens eventuelle 

renter opptjent før Overtakelse, og av kjøpers innbetaling til dekning av dokumentavgift og 

tinglysingsgebyr skal utbetales til Kjøperen, forutsatt at rentene overstiger ½ R, p.t. NOK 586,-.  

3.11 Senest 14 dager etter Overtakelse skal Kjøper og Selger direkte mellom seg gjennomføre pro/contra 

oppgjør over Eiendommens utgifter og inntekter knyttet til Overtakelse.  

3.12 Selger er ansvarlig for at alle leieforhold, leiekontrakter, depositumskonti, garantier og forskudd 

transporteres til Kjøper ved Overtakelse. Avregning av felleskostnader foretas direkte mellom 

Partene basert på faktiske kostnader ved Overtakelse. Avregning mot leietakerne er Kjøpers ansvar. 

Selger skal medvirke til at leiebetalinger m.v. skjer direkte til Kjøper etter Overtakelse. 

3.13 (Innen Overtakelse skal opplysningene i Justeringsavtalen oppdateres, jf. Avtalens punkt 2.6 og Bilag 

5. Den oppdaterte Justeringsavtalen skal signeres av Partene.) 
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4. MANGELSANSVAR 

4.1 Eiendommen og dens tilbehør overtas ”som den er” jf avhendingsloven § 3-9 og de ledige arealene 

ryddes og rengjøres på sedvanlig måte før Overtakelse. 

Avhendingsloven § 3-9 fravikes, slik at mangel kun vil foreligge dersom Selger har tilbakeholdt eller 

gitt uriktig informasjon om Eiendommen og dette må antas å ha virket inn på Avtalen, jf. 

avhendingsloven § 3-7 og § 3-8. Avhendingsloven § 3-9 siste punktum skal under enhver 

omstendighet ikke få anvendelse på Avtalen.  

Ovennevnte er ensbetydende med at Kjøper har risikoen for eventuelle skjulte feil og mangler. 

Kjøper har herunder risikoen for de generelle krav til tilstanden for Eiendommen, jf. avhendingsloven 

§ 3-2, dog med unntak for de forhold som er omfattet av Selgers opplysninger i henhold til pkt. 5. 

4.2 Selger har ikke kunnskap om at det foreligger feil eller ufullstendigheter ved den informasjon som er 

gitt til Kjøper vedrørende Eiendommen. Når det gjelder informasjon som er gitt til Kjøper av andre 

enn Selger, samt informasjon som er utarbeidet av andre enn Selger og fremkommer av bilagene, 

skal eventuelle feil eller ufullstendigheter i disse ikke kunne påberopes av Kjøper som mangel, med 

mindre Selger var kjent med eller hadde grunnlag for å korrigere de aktuelle feil eller 

ufullstendigheter. 

4.3 Forhold som er eller burde vært oppdaget av Kjøper eller Kjøpers representanter i forbindelse med 

Kjøpers befaring og gjennomgang av Eiendommen og de fremlagte dokumenter kan ikke senere 

påberopes som mangel overfor Selger, dog med unntak for de forhold som er omfattet av pkt. 5. 

4.4 Selger skal holde Eiendommen fullverdiforsikret til og med Overtakelse.  Dersom det oppstår skade 

på Eiendommen som er dekket av forsikring og forsikringsbeløpet tilfaller Kjøper, kan Kjøper ikke 

gjøre gjeldende at forholdet utgjør en mangel eller et garantibrudd.   

4.5 Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (innvendig eller utvendig) skal ikke under 

noen omstendighet utgjøre en mangel eller et garantibrudd. 

5. SELGERS GARANTIER 

Selger garanterer at følgende vil gjelde ved signering av denne avtalen og Overtakelse, likevel slik at 

garantiene i bokstav (d) til og med (f) bare gjelder ved signering av denne avtalen: 

(a) At Selger eier Eiendommen og er hjemmelshaver til denne. 

(b) At det ikke eksisterer andre heftelser på Eiendommen (herunder løsningsretter) enn de som 

er angitt i bilag 1, og at Eiendommen overdras fri for pengeheftelser (bortsett fra ev. 

leieavtaler som ikke skal slettes). 

(c) At eiendommen selges fri for leieforhold. 
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(d) At Selger ikke kjenner til krav eller rettigheter som begrenser Eiendommens bruk eller 

utnyttelse utover det som fremgår av Eiendommens grunnboksblad eller gjeldende 

reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen. 

(e) At det ikke foreligger skriftlige pålegg mv. fra offentlige myndigheter som gjelder 

Eiendommen, og som ikke er betalt eller oppfylt på annen måte. 

Med forhold som Selger kjenner til i punkt 4 og 5, menes både de forhold som Selger faktisk kjenner 

til ved signering av denne avtalen, og de forhold som Selger ikke har en rimelig grunn til å være 

uvitende om på dette tidspunktet. 

Selger gir ingen andre garantier enn de som er angitt ovenfor i dette punkt 5. 

6. BRUDD PÅ SELGERS OPPLYSNINGER OG MANGLER 

6.1 Ved mangler etter punkt 4, eller brudd på Selgers garantier i punkt 5, skal Selger ha rett til å utbedre 

forholdet innen 30 dager etter mottakelse av varsel fra Kjøper. 

6.2 Selger kan under ingen omstendighet holdes ansvarlig for indirekte tap, jf avhendingsloven § 7-1, 

bortsett fra leietap. 

6.3 Avhendingsloven § 4-19 annet ledd fravikes, slik at eventuelle reklamasjoner vedrørende 

opplysninger eller mangler skal fremsettes skriftlig innen rimelig tid og senest 12 måneder etter 

Overtakelse. 

6.4 Kjøpers tap skal beregnes netto etter fradrag for i) skatte- og avgiftsbesparelser som Kjøper kan 

nyttiggjøre seg, og ii) det Kjøper har rett til å kreve erstattet fra tredjemann, herunder et 

forsikringsselskap. Hvis et tap er betinget, kan Selger først holdes ansvarlig for tapet hvis og når tapet 

må dekkes av Kjøper. Kjøper kan overholde fristen i punkt 6.3 ved å gi skriftlig melding om det 

betingede tapet før utløpet av fristen. 

6.5 Selgers ansvar for brudd på punkt 4 eller 5 er underlagt følgende begrensninger: 

(a) Kjøper kan ikke gjøre gjeldende enkeltstående brudd som medfører tap på mindre enn NOK 

25 000,-, og det skal ses bort fra slike brudd ved vurderingen av om beløpsgrensen i bokstav 

(b) nedenfor er nådd. 

(b) Kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende med mindre Kjøpers samlede tap overstiger 

NOK 250 000,-, men hvis Kjøpers samlede tap overstiger denne beløpsgrensen, har Kjøper 

rett til erstatning eller prisavslag fra første krone. 

(c) Selgers samlede ansvar er begrenset oppad til 10 % av Kjøpesummen. Denne 

ansvarsbegrensningen gjelder likevel ikke ved brudd på punkt 5 (a) (om eierskap til 

Eiendommen).  
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6.6 Begrensningene i Selgers ansvar gjelder ikke hvis avtalebruddet er forvoldt ved forsett eller grov 

uaktsomhet hos medlemmer av Selgers styre eller daglig leder eller en annen person hos Selger som 

har vært den hovedansvarlige for gjennomføringen av salget av Eiendommen til Kjøper. 

6.7 Selgers samlede ansvar for brudd på denne avtalen (herunder punkt 5 (a) (om eierskap til 

Eiendommen) er under enhver omstendighet begrenset til Vederlaget. 

6.8 Partene har ved fastsettelsen av Kjøpesummen tatt hensyn til begrensningene i Selgers ansvar etter 

punkt 4 til 6. 

7. SPESIELLE FORHOLD  

7.1 Partene er enige om at Selgers justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og -rettigheter tilknyttet 

Eiendommen skal overføres til Kjøper per Overtakelse. Samtidig med inngåelse av denne kontrakt 

skal det derfor inngås en egen avtale om overføring av plikt/rett til å justere/tilbakeføre 

merverdiavgift (”Justeringsavtalen”), som tilfredsstiller kravene for slik overføring etter gjeldende 

merverdiavgiftsregelverk, jf. bilag 5. Per Overtakelse skal opplysningene i Justeringsavtalen 

oppdateres. 

 Justerings-/tilbakeføringsforpliktelsene og eventuelle justeringsrettigheter er hensyn tatt ved 

fastsettelse av Kjøpesummen. 

 

8. BILAG 

Vedlagt følger: 

1. Grunnboksutskrift  

2. Prospekt/salgsoppgave. Vedlegg oversendt pr. e-post / minnepinne  

3. Firmaattest for Selger 

4. Firmaattest for Kjøper 

5. Justeringsavtalen 

 

* * * * * 

Denne Avtalen er utformet i tre originaleksemplarer, hvorav Kjøper, Selger og Q4 Næringsmegling AS 

beholder hvert sitt eksemplar. 

[STED], [DATO] 

for Selger:Liabygg Eiendom AS for Kjøper: 

_______________________________ _______________________________ 

Navn med bokstaver Navn med bokstaver 
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