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I forbindelse med «Norsk Ventilasjonskontrol1» som na er opprettet, har NBI fatt mange henvendelser om hva som kreves av
dokumentasjon ved overlevering
av ventilasjonsanlegg. NBI har
denor satt opp en oversikt over de
dokumenter som ber foreligge.
Den f0rste undersekelsen pa anlegg som blir uttrukket til kontroll
er a pase at disse dokumenter forefinnes og er satt opp pa tilfredsstillende mate.
Prosjektbeskrivelse og kontrakt
fra radgi vende ingenier viI bli
gjennomgatt for a kontrollere at
det er stilt nedvendige krav og
spesifikasjoner til innregulering
og avlevering, i henhold til fellesnordiske regler fra NVG (Nordisk
ventilasjonsgruppe).
Det viI bli kontrollert at innreguleringsrapport og andre malerapporter er utarbeidet i henhold
til prosjektbeskrivel~en og' at malinger er utfert i henhold til fellesnordiske metoder fra NVG.
Ved kontrollmalingene av luftmengder pa anlegget viI NBI felge
de fellesnordiske malemetoder.

Generelt
Dokumentasjon ved overtagelse av
ventilasjonsanlegg skal vrere beskrevet i anbudsdokumentene som
inngar i kontl'akt mellom byggherre og entrepre00r.
Generelt gjelder bestemmelsene i
«Byggeforskrifter».
Videre gjelder Norsk Standard,
NS 3401: «Alminnelige kontraktsbestemmelser om utferelse av
bygg- og anleggsarbeider», dersom
annet ikke fremgar av kontrakten.
Innregulerings- og malerapporter er normalt en del av den
dokumentasjon som kreves ved
oveltagelsen. Nedenfor er det gjengitt innholdet i disse rapporter i
overensstemmelse med Fellesnordiske regler fra Nordisk Ventilasjonsgruppe (NVG).

Innreguleringsrapport
-

Terje Aaberg.

Trygve Heatad.

Bygningens navn og adresse.
Byggherrens navn og adresse.
Radgivende ingenlirrs navn og
adresse.
Na vn og adresse pa det firmaet
eller den institusjonen som hal'
utf0rt innreguleringen, sammen med navn pa personen(e)
som har utfert arbeidet.
Hvilke ventilasjonsanlegg protokollen omfatter.
Dato og tid for innreguleringen.
Innreguleringsmetoden.
MalemetoderogmaJestedermed
henvisning til skisse/tegninger.
Instrumenttyper og instrumentnummer.
Kalibreringsbevis for instrumenter, med dato for siste
kalibrering.
Prosjekterte verdier og maksimalt tillatt avvik inklusive
malefeil for

• hovedluftmengde,
• luftmengden i alle ventiler,
apparater 0.1.
- Ved innregulering med forinnstilling skal aIle beregnede/innstilte forinnstillingsverdier for
spjeld og ventiler fmes inn i
rapporten.
- Maleresultater, som skal omfatte:
• Sannsynlig malefeil for alle
dokumenterte malinger.
• Hovedluftmengde.
• Luftmengdene for samtlige
terminaler.
• Luftmengden i alle kanaler
hvor det er foretatt malinger.
• Friskluftmengder (males ved
omluftsanlegg) med maks.,
min. og to mellomliggende
spjeldstillinger.
- For aIle malte luftmengder skal
avviket i forhold til de prosjekterte verdiene fm'es opp.
For maleverdiene som ligger
utenfor det maksimaIt tillatte
avviket, skal anmerkning gjeres. Arsaken -bl avviket skal
feres opp.
-

Referansetilstanden ved innreguleringen av hovedluftmengden og malinger etter avsluttet innregulering. (Om nedvendig skal det foretas omregning til referansetilstanden):
• Dato og tid.
• Lufttemperatur ved vifte.
• Vifteturtall.
• Spjeldstillinger.
• DeltrykkfaIl (inntakspjeld,
filter, batterier, befukter etc.).
• Utetemperatur, barometerstand.
• Vindforhold.
• Tilstand av bygning og an-

legg (hvilken stilling dBrer og
vinduer har hatt m. v.).
• Andre forhold som kan ha
innflytelse pA innreguleringen (rekkefalgen for anleggene som er blitt innregulert,
om andre anlegg i samme
bygning har vrert i drift eller
ikke, osv.).
Innreguleringsskjemaene kan
gjeme vrere hAndsJs:revet pA standard skjema slik at man kan fulge
innreguleringsprosedyren. I tillegg til skjemaene skal innreguleringsrapporten inneholde et kort
sammendrag over aile mAlinger
av hovedluftmengder og luftmengdefordelingen i systemene.
Avvik fra prosjektert verdi skal
angis:
For nrermere beskrivelse av innreguleringsmengde, planlegging
og mAlemetoder henvises til (1),
(2) og (3).

For nrermere beskrivelse av mAlemetode og tetthetskrav henvises
til (4) og (5).

Rapport fra
ferdigbefaring
Automatikkrapport
-

Bygningens navn og adresse.
Systemnr.laggregatnr.
Dato og navn pA kontrolililr.
- Liste over innstillingsverdier
for aile komponenter.
- Liste over utfarte funksjonspraver/kontroller.
- Anmerkninger.
For nrermere beskrivelse av kontrollskjema henvises til funksjonsbeskrivelsen i anbudsdokumentene eller til (6).

Rapport fra
Klargj9rings-,
oppstartings- og
driftssjekk
Anbudsmaterialet bar angi krav
til kontroller som entreprenaren
skal utfare for:
- klargjliring og rengjaring a v
anlegget far start,
- oppstartingssjekk,
- mekanisk kontroll under drift.
Sjekklistene skal ha dato og underskrift av den som har utfurt
kontrollen for hver sjekkpost.
Sjekklistene kan vrere vedlegg til
innreguleringsprotokollen (1).

Tetthetspr9verapport
-

Bygningens navn og adresse.
Kanaldel nr.
Kanaldimensjon og overflate
av kanaldel.
Krav til tetthetsklasse.
MAlemetode, instrument,
kalibrering.
Dato og navn pA kontrollar.
Mil.leresultat (lekkasje!uftmengde pro m' overflate
ved 400 Pal.
Anmerkninger.

For nrermere beskrivelse av avleveringspraven henvises til (7)
og (8).

a v leveringspr9ving
Far byggherren overtar bygget,
skal rAdg. ingeniar eller annen
kontrollinstans ha utfart avleveringspraving.
Rapporten skal inneholde:
- Bygningens navn og adresse.
- Dato og navn pA kontrollfirma
og kontrollar.
- System nr.
- Anvendte instrumenter og
metoder.
- Anleggets referansetilstand
ved mAlingen.
- Prosjekterte verdier og toleranser (for de utvalgte mAlesteder).
- Innreguleringsprotokollens
mAleverdier (for de samme
mAlesteder).
- MAlte verdier (og sannsynlige
mAlefeil) for:
• Hovedl uftmengde.
• Luftfordeling.
• Friskluftmengde(ved
omluftsanlegg).
• Kontroll av tetthet (utfares
normalt pA tidligere
tidspunkt).
• Kontroll av automatikk.
• LydmAlinger (hvis kontraktfestet).
• InneklimamAlinger (hvis
kontraktfestet).
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Kontroll av utfarelse, materialer
og produkter foretas av rAdg. ingeniar og/eller byggherre v~d ferdigbefaring fur overtagelse.
Ferdigbefaringsrapporten skal
inneholde liste over eventueltgjenstAende og ikke godkjente arbeider
med frist for utbedring. Rapporten
skal vrere undertegnet av de tilstedevrerende.
Rapporten skal ogsA omfatte
kontroller som er utfart mens installasjonsarbeidet pAgikk (komponenter kan vrere tildekket ved
ferdigbefaringstidspunktet).

Drifts- og
vedlikeholdsinstruks
For utforming av drifts- og vedlikeholdsinstruks for ventilasjonsanlegget henvises til RIF/NVEFnorm for drifts- og vedlikeholdsinstruks for tekniske installasjoner (9).
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