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PA 701 Prosjekteringsanvisning El
utomhusanlegg
1. Om prosjekteringsanvisninger
Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451.

Alle som utfører planleggings- og prosjekteringsoppgaver for Sykehuset Telemark skal gjøre seg kjent
med gjeldende prosjekteringsanvisninger. Dette gjelder alle type bygg.
Avvik fra prosjekteringsanvisningene i et byggeprosjekt.
De prosjekterende står fritt i å foreslå alternative utførelser. Alternative utførelser skal avklares med
prosjektleder i samråd med de faglige ansvarlige ved sykehuset. Endelig utførelse skal dokumenteres
skriftlig med godkjenning fra Eiendomssjef.
Slik godkjenning endrer ikke det ansvar den prosjekterende har for egne arbeider i følge NS 8401 / NS
8402 og Sykehuset Telemark supplerende kontraktbestemmelser.

2. Krav
7.0 Utomhusanlegg el
1. Det skal prosjekteres belysning i tilknytning til veier, parkering og sikkerhetsbelysning på bygninger.
Utvendig belysning skal styres av fotocelle. Det benyttes armaturer og master med solid, god standard, og
lyskilder med lang levetid og godt lysutbytte. Ved plassering skal det legges vekt på estetikk og praktisk
vedlikehold. Fundament skal fortrinnsvis være av justerbar type.
2. Ved behov for motorvarmerkontakter skal de ha koblings ur og plasseres slik at de ikke skades av
vedlikeholdsutstyr (brøyting). Det skal gis mulighet for strømuttak for el drevet vedlikeholdsutstyr som
gressklipper, løvsuger osv.
3. Varmekabelanlegg skal generelt ikke benyttes for snørydding. Installasjon av utvendige
varmekabelanlegg begrenses til inngangspartier og andre helt nødvendige arealer, og det skal legges stor
vekt på styring/regulering. Det skal være mulig med styring via det sentral driftskontrollsystemet.
4. Dersom det er aktuelt med SD styring, skal alle anlegg som er kompatible med dette tilknyttes systemet.
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