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Veileder – Grunninstallasjoner bolig 

1.0 Klargjøring av grunninstallasjoner for å tilrettelegge for velferdsteknologi i 

nye kommunale boliger 

Fredrikstad kommune har etablert en velferdsteknologiplattform for brukere i bolig og institusjon. Det er etablert en 

rammeavtale med en hovedleverandør for velferdsteknologiske løsninger som skal hensyntas ved entreprise på 

nybygg og rehabiliteringer. 

Dette dokumentet angir grunnleggende behov for infrastruktur i bolig knyttet til velferdsteknologiske løsninger. 

Velferdsteknologi i bolig vil i stor grad være basert på trådløs teknologi og sensor, med noen unntak der kablet 

Ethernet er å anbefale av ulike årsaker knyttet til personvern og driftssikkerhet.  

Dette dokumentet dekker ikke retningslinjer for universell utforming, TEK10 og andre relevante byggeforskrifter. 

Krav til komfyrvakt og vannlås antas å være dekket gjennom dette. Alle IKT-leveransene må i tillegg forholde seg til 

kommunen sin gjeldende IKT-kravspesifikasjon (fiber til bygg, teknisk rom m.m.). 

Tomrørsanlegg blir etablert for å dekke eventuelle fremtidige behov for velferdsteknologi. Det skal utføres med 

innlagt trekketråd, og el-bokser skal være komplett med ramme og blindlokk. 

Se figur under for punkter som det bør klargjøres for i nye boliger for å for å sikre tilrettelegging for et minimumsnivå 

av velferdsteknologiske løsninger. 

 

 
Figur 1:  Skisse over romplan i bolig med punkter for fast infrastruktur for velferdsteknologi. 
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#  Funksjon  Beskrivelse  Type  Tomrør* Strøm  

1  IP-punkt inngang  El-boks 1 ½ " innfelt i vegg 141 cm fra gulv Ethernet  Til skap/teknisk rom PoE 

2 IP-punkt soverom El-boks 1 ½ " taket i hjørnet eller i nærheten av seng. Det 

legges opp til videre kabling utenpå vegg når utstyr 

ettermonteres. Alternativt RJ45-nettverksuttak hvis punkt er 

bestemt tiltenkt kamera 

Ethernet  Til skap/teknisk rom PoE 

3 IP-punkt til IR/TV  Dobbel RJ45-nettverksuttak ved tiltenkt TV-plassering  Ethernet  Til skap/teknisk rom PoE 

4 Nattlyspunkt El-boks 1 ½ " for fremtidig nattlys bør plasseres 50 cm over 

gulv med indirekte belysning mellom seng og bad og I tak 

bad.  

N/A Til skap/teknisk rom Nettspenning 

5 Strømpunkt El-boks 1 ½ " bak, for eksempel over arbeidsbenk på kjøkken. 

Stikkontakt bør ha kontroll-lys som indikerer som om det er 

strøm i kontakten 

N/A N/A Nettspenning 

6 Dørsensor Magnetsensor skjult i dør. Rør opp til El-boks 1 ½ " over 

dørkarm der ledning fra magnetsensor termineres. 

Rør fra el-boks til skap velferdsteknologi 

N/A Til skap/teknisk rom  

7 Dørautomatikk 230 V strøm fra skap velferdsteknologi til El-boks 1 ½ " ved 

overkant dørpumpes eventuelle plassering, tomrørsanlegg til 

El-boks 1 ½ " ved betjening dørautomatikk. 

N/A Til skap/teknisk rom og 

mellom dørpumpe og 

bryter 

Nettspenning 

8 Vindusautomatikk 230 V strøm fra skap velferdsteknologi til El-boks 1 ½ " ved 

enden av vindu overkant, tomrørsanlegg til El-boks 1 ½ " ved 

betjening vindusautomatikk. 

N/A Til skap/teknisk rom og 

mellom dørpumpe og 

bryter  

Nettspenning 

9 Solavskjerming 

For sol-utsatte 

fasader (syd-vendt) 

230 V strøm fra skap velferdsteknologi til El-boks 1 ½ " 

utendørs ved enden av vindu overkant, tomrørsanlegg til El-

boks 1 ½ " ved tenkt betjening solavskjerming. 

N/A Gjennom yttervegg og 

videre til skap/teknisk 

rom 

Nettspenning 

10 Diverse El-arbeider - Strømuttak på egnet sted for trygghetsalarm/ladestasjon i 

riktig høyde 

- Strømuttak i nærheten av tiltenkt(e) kameraplassering(er) 

- Strømuttak ved seng for eventuell motorisert seng 

N/A N/A Nettspenning 

* Vurderes det som vanskelig å trekke kabel i tomrør med innlagt trekkesnor i ettertid (f.eks. mer enn 10 meter til plassering av teknisk boks 

eller vanskelige vinkler) bør man kable med én gang 

 

2.0 Krav til rom for IKT-fordeling 

Tekniske installasjoner for velferdsteknologi samles i et teknisk rom (mini datarom beskrevet i IKT total kravspekk) 

 Fiber til bygg skal tilgjengeliggjøres ved et trekkerør fra fiberkum til IKT-hovedfordelerrom 

 Trekkerør og føringer føres i såle utenfra til teknisk rom og derfra til hver boenhet 

 Patchepanel for kablet utstyr i boenheten  

 Plass til gateway og switch/ruter 

 Minimum 2 stk. 230V strømuttak 

 Låsinnsats av godkjent type 

3.0 Krav til sentral infrastruktur  

 I hver boenhet skal man som minimum føre alle trekkerør opp på loft for mest mulig fleksibilitet for 

plassering 

 Det må være muligheter for plassering av dedikert skap for velferdsteknologi per boenhet med plass til 

nødvendig utstyr. Dette må kunne plasseres på egnet (skjermet) sted i boenheten, sentralt nok til å sikre 

tilstrekkelig dekning for mottak av trådløse signaler mellom gateway og periferi utstyr i den enkelte boenhet. 

 All IKT-leveranse i prosjektet må forholde seg til Fredrikstad kommunes IKT-kravspesifikasjon og 

kabelstandard for bygg. 
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4.0 Brukergrupper med særskilte behov 

For boliger beregnet på spesielle brukergrupper med utvidet behov som omsorgsboliger og bemannede boliger må 

det gjennomføres en egen utredning i prosjektet for å avklare behov for velferdsteknologi utover minimumsnivå (for 

eksempel rus og psykiatri, rullestolbrukere etc.). Eksempler på dette kan være hev/senk-ben, spyl og føn, eller 

stømkurs og stikk-kontakter innvending eller utvendig for rullestol, elbil mm. 


