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LEVERANSEBESKRIVELSE 
BYGGEPLASS: BARRUSTMOEN 4 MANNSBOLIG m/frittstående carport og bod 
HUSTYPE: LEILIGHET 2. etasje 
ADRESSE.: Barrustmoen  
DATO: 02.07.2020 
FORBRUKER:  
REV.:    

LEVERANSEFORM ”Nøkkelferdig” i hht. byggeforskrifter sist revidert 15.09.2017 og Nordbohus Vinstra 
sine standard detaljer og toleranser.  

UTVENDIGE ARBEIDER Kjøreveger asfalteres og interne adkomstveger og gårdsplasser gruses 
Uteareal planeres med matjord og såes i. 

GRUNNMUR/PLATE Isolert plate på mark med radonduk. 

PIPE/OVN Sort stålpipe inkl peisovn med glassplate på gulv  

VERANDA Balkong/terrasse slik plantegninger viser. I tillegg leveres felles inngangsplatting. 

TRAPP Utvendig trapp med trinn i stål og impregnerte vanger og gelender 

GARDEROBE Ingen leveranse 

KJØKKEN Sigdal UNO klassisk hvit inkl integrerte hvitevarer fra Electrolux (induksjonstopp, 
stekeovn, oppvaskmaskin og kombiskap). 

BADEROMSINNR. Leveres fra vår rørlegger. Type Bademiljø Line 3.0 hvit matt med skuffer og speil med 
lys. 

INNVENDIGE DØRER Hvitmalte slett kompakte dører med hvitmalt karm i hht. tegning. 

UTVENDIGE DØRER 1 stk Hvit dør uten glass som hovedinngangsdør 
1 stk Hvit dør uten glass, som bod dør 
2 stk Nordan hvitmalte balkongdører i hht. tegning 

VINDUER OMRAMN. OG 
SPROSSER 

Innad slående vinduer i hht. tegning.  
Åpnings- og fastkarm vinduer er avmerket på tegningen.  
Vinduene leveres hvitmalte med hvitmalte MDF utforinger 
Vindusomramning som vist på tegning med hvite beslag. 

LISTVERK Standard hvitmalte glatte lister, overmaling av spiker- og sagmerker er ikke medtatt. 

HIMLINGER Se romskjema 

INNV. VEGGFLATER Se romskjema 

UTV. VEGGFLATER 19x148 mm D-falset liggende kledning ny type 2 strøk beis  
Farge: Jotun 1434 LABRADOR 

GULV Se romskjema 

TAKTEKKING Skifergrå papptekking  

TAKRENNER, BESLAG Sorte aluminiums renner med sorte takrennebeslag. 

SENTRALSTØVSUGER Suge-enhet med slange og børstesett samt røropplegg med 2 sugekontakter. 

VENTILASJON Balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinner som filtrerer og 
fordeler frisk luft til soverom og oppholdsrom. I tillegg leveres kjøkkenventilator. 

EL.-LEVERANSE Skjult anlegg utenom brannkonstruksjoner. 
Varme, belysning og fordeling av punkter i hht. Romskjema. 

SANITÆRLEVERANSE Ettgreps armatur, utstyr i hvitt porselen, leveranse i hht. Romskjema. 
Utvendige og innvendige bunnledninger. 

MEDFØLGER IKKE Finvask etter byggvask. Toppstrøk 

OVERFLATEBEHANDLING Kappender/synlig trevirke vil være ubehandlet. Trykkimpregnert trevirke leveres ubehandlet. 
Limtredragere/søyler leveres ubehandlet 
Foringer og listverk leveres med synlige spikerhull. 

TOLERANSER Utførelsen leveres iht til toleranser som normalkrav i NS 3420 DEL 1. Kravene gjelder 
på overtakelsestidspunktet og for ubelastede konstruksjoner 

DIVERSE Brannvarsler og brannslokningsapparat er medtatt i leveransen 

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer/ justeringer i materialer og utstyr under 

forutsetning av at dette ikke endrer kvalitet og funksjon på leveransen. 
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ROMSKJEMA FOR OVERFLATER 

BYGGEPLASS: BARRUSTMOEN 4 MANNSBOLIG m/frittstående carport og bod 
HUSTYPE: LEILIGHET 2. etasje 
ADRESSE.: Barrustmoen  
DATO: 02.07.2020 
FORBRUKER:  
REV.:       

ROM GULV VEGGER HIMLING 
UTVENDIG BOD Betongplate Rupanel rupanel 

SOVE (6,9) Berry Alloc laminat, Grand Alu 
Champs Elysess  

Smartpanel, Struktur, V-fas 4 bord 
bomull 
 

Smartpanel takplate 
struktur 30x180 cm, med 
farge bomull 

SOVE (11,4) 
 

Berry Alloc laminat, Grand Alu 
Champs Elysess  

Smartpanel, Struktur, V-fas 4 bord 
bomull 
 

Smartpanel takplate 
struktur 30x180 cm, med 
farge bomull 

BOD/VASK 
 

Våtroms belegg Megalite sort Baderomsplater LEGATO 172S Polar 
Grey 

Smartpanel takplate 
struktur 30x180 cm, med 
farge bomull 

GANG Berry Alloc Route 66 laminat 
 

Smartpanel, Struktur, V-fas 4 bord 
bomull 
 

Smartpanel takplate 
struktur 30x180 cm, med 
farge bomull 

BAD Våtroms belegg Megalite sort Baderomsplater MARCATO 2204 S 
CRACKED SEMENT M66 
 

Smartpanel takplate 
struktur 30x180 cm, med 
farge bomull 

KJØKKEN/STUE Berry Alloc laminat, Grand Alu 
Champs Elysess  

Smartpanel, Struktur, V-fas 4 bord 
bomull 
 

Smartpanel takplate 
struktur 30x180 cm, med 
farge bomull 

CARPORT Betongplate Ingen leveranse Dobbel falset 19*148 
hvitgrunnet kledning 

 

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer/ justeringer i materialer og utstyr under 

forutsetning av at dette ikke endrer kvalitet og funksjon på leveransen. 
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SKJEMA FOR SANITÆR 
BYGGEPLASS: BARRUSTMOEN 4 MANNSBOLIG m/frittstående carport og bod 
HUSTYPE: LEILIGHET 2. etasje 
ADRESSE.: Barrustmoen  
DATO: 02.07.2020 
FORBRUKER:  
REV.:  

 
ROM 

 
SANITÆR 
 

 
BAD 
 

1 stk servantbatteri 1-greps samt tilkobling av heldekkende servant 
1 stk gulvmontert klosettmed sete og lokk 
1 stk dusjbatteri med forkrommet dusjgarnityr 
1 stk dusjhjørne, 90x90cm rett sølv profiler, klart glass.  
1 stk 75mm sluk 
1 stk innredning Bademiljø Line 3.0 120cm, hvit matt inkl speil med lys 

 
BOD/VASK 
 

1 stk 200 l varmtvannsbereder 
1 stk rørfordelingsskap 
1 stk 75mm sluk 
1 stk opplegg for vaskemaskin 
1 stk lekkasjesikring 
1 stk hovedstoppekran 
1 stk uthenting og levering av vannmåler 
 

 
KJØKKEN 
 

 
1 stk opplegg oppvaskmaskin 
1 stk benkebatteri 1-greps 
Tilkobling av kjøkken kum 
1 stk waterguard 
 
 

Diverse 
 

Det vil bli brukt støydempende rør i leiligheten 

 

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer/ justeringer i materialer og utstyr under 

forutsetning av at dette ikke endrer kvalitet og funksjon på leveransen. 
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ROMSKJEMA FOR EL.-LEVERANSE 
BYGGEPLASS: BARRUSTMOEN 4 MANNSBOLIG m/frittstående carport og bod 
HUSTYPE: LEILIGHET 2. etasje 
ADRESSE.: Barrustmoen  
DATO: 02.07.2020 
FORBRUKER:  
REV.:   

ROM 
 

LAMPE- OG STIKKONTAKTPUNKTER VARME DIVERSE 
 

UTVENDIG 
 

2 stk utelamper 
1 stk doble stikkontakter 

 1 stk ringeanlegg 
1 stk opplegg for jording av avløpsledning 
Inntakskabel 
1 stk utvendig el skap 

UTVENDIG BOD  1 stk dobbel stikkontakt 
1 stk lampe 
 

  

SOVE (11,4) 
 

3 stk doble stikkontakter 
1 stk lampe 

1 stk panelovn  

SOVE (6,9) 
 

2 stk doble stikkontakter 
1 stk lampe 
 

1 stk panelovn  

BOD/VASK 
 

1 stk doble stikkontakter 
1 stk lampe 

1 stk varmekabel 1 stk opplegg for varmtvannsbereder 
1 stk opplegg for ventilasjon 
1 stk opplegg for vaskemaskin 
1 stk el skap 

GANG  2 stk doble stikkontakter 
1 stk lampe 
 

1 stk varmekabel   

BAD 1 stk lampe  
2 stk doble stikkontakter 
1 stk opplegg for lys/stikkontakt over speil 
 

1 stk varmekabel 1 stk opplegg for fuktføler 
 

KJØKKEN/STUE  1 stk opplegg for komfyr 
1 stk opplegg for kjøleskap 
1 stk opplegg for oppvaskmaskin 
15 stk doble stikkontakter 
5 stk enkle stikkontakter 
1 stk benkarmatur 
1 stk skinne med 3 led spot og dimmer 
1 stk stikkontakt med bryter 
 

2 stk panelovn 1 stk opplegg for avtrekksvifte 
1 stk komfyrvakt 
1 stk opplegg for waterguard 
1 stk trekkerør for radio/tv 
1 stk trekkerør for telefon/internett 
 
 

CARPORT 1 stk dobbel stikkontakt 
1 stk utelampe 
 

 Trekkerør for el-billader legges fra 
utvendig inntaksskap og inn til carport. Evt 
lader tas direkte med elektriker 

FELLES BEGGE BYGG Opplegg for lys/stikk i søplehus 
Opplegg for lys i trapperom 

  

 

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer/ justeringer i materialer og utstyr under 

forutsetning av at dette ikke endrer kvalitet og funksjon på leveransen. 

 

Det elektriske anlegget leveres skjult utenom brannkonstruksjoner. 

 


