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Veileder infrastrukturbehov for 
velferdsteknologi for institusjon   

 

Introduksjon til velferdsteknologi i institusjon   

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

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

og rehabiliteringer, heretter referert til som leverandør velferdsteknologi. 

Velferdsteknologianlegget for institusjon er i hovedsak bygd på data-innsamling via byggets systemer.  

Velferdsteknologien benytter en kombinasjon av KNX og et IP-nettverk. KNX skal utføres som et tradisjonelt 

sertifisert anlegg og brukes til innsamling og styring av lys, varme, ventilasjon, trekkesnorer, dørsensorer med mer. 

Alle KNX-linjer skal være forsynt med spenning via UPS og være tilkoplet nødstrømsaggregat. Struktur på GA i KNX 

skal avklares med leverandør velferdsteknologi. Rammeleverandør for velferdsteknologi sine komponenter skal 

adresseres, merkes, monteres, kables og ivaretas i prosjektering av andre entrepriser.  

I nettverket finnes det skjermer for mottak og behandling av sykesignal og styring av lys og øvrige innstillinger på 

beboerrom. Nettverkspunkter i pasientrom skal termineres i rack/veggskap på rom for IKT underfordeling (IKT/UF). 

Det strukturerte nettverket i bygget baseres til enhver tid på Fredrikstad kommune sin IKT-kravspesifikasjon. 

Switcher skal være av PoE-typen for strømforsyning til panel og utstyr. Patcheskap skal strømforsynes via UPS og 

nødstømsaggregat. Det skal dokumenteres at UPS og nødstømsaggregat klarer å holde en uavbrutt 

spenningsforsyning til det strukturerte nettverket. Alarmtavle med PC, samt gateway for pasientsignal, skal og 

være strømforsynt av UPS og nødstrømsaggregat.   

All IKT-leveranse i prosjektet må forholde seg til Fredrikstad kommune sin IKT-kravspesifikasjon og kabelstandard 

for bygg. 

  
   

Figur 1: Prinsippskisse for KNX/IP integrasjon. KNX-enheter inkluderer dørsensorer, lysbrytere, PIR-detektorer, Dali-lys 

og dimmere, persienner, relé for TV m.m.   
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Infrastruktur på beboerrom   

Se figur og tabell under for en oversikt over punkter og utstyr som kan inngå på beboerrommet, inkludert oversikt 

over behov for strømtilførsel, UPS/nødstrømsaggregat, samt ansvarlig part i enterprisen.   

 

Det må avklares i forbindelse med enkelte byggeprosjekt, hvilke typer funksjoner som er relevante for tiltenkt bruk 

av beboerrommet. Rammeleverandør av velferdsteknologi kan bistå i slike avklaringer etter behov i forbindelse 

med prosjektering av bygg og infrastruktur. 

    

Figur 2: Skisse over utstyr og utstyrstyper på beboerrom   

 

#   Funksjon   Lokasjon   Type   Strøm   Nødstrøm   Ansvarlig 

1   Vegglampe   På vegg mellom seng og bad.  

Dimmebar  

Dali/KNX   Nettspenning   Avklares, referat føres   Elektro   

2   Taklampe seng   Over seng. Dimmebar  Dali/KNX   Nettspenning   Avklares, referat føres   Elektro   

3   Taklampe rom   I baderom   Dali/KNX   Nettspenning   Avklares, referat føres   Elektro   

4   Sengelampe   I kanal. Dimmebar.  Dali/KNX   Nettspenning   Avklares, referat føres   Elektro   

5   Taklampe gang   Inngangsdør. Dimmebar.  Dali/KNX   Nettspenning   Avklares, referat føres   Elektro   

6   Taklampe bad   I himling. Dimmebar  Dali/KNX   Nettspenning   Avklares, referat føres   Elektro   

7   Lysarmatur bad   Over vask i baderom   Dali/KNX   Nettspenning   Avklares, referat føres   Elektro   

8   Lysbryter    I kanal over seng (type impulsbryter 

Elko e.l.) tilkoplet knx   

Impuls til  

KNX-pille   

KNX   Alle KNX-linjer på UPS og 

nødstrømsaggregat  

Elektro   
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#   Funksjon   Lokasjon   Type   Strøm   Nødstrøm   Ansvarlig 

9   Lysbryter    I kanal over seng (type impulsbryter 

Elko e.l.)   

Impuls til  

KNX-pille   

KNX   Alle KNX-linjer på UPS og 

nødstrømsaggregat  

Elektro   

10   Lysbryter    I kanal over seng (type Elko impuls-

bryter e.l.). Følger byggets standard 

høyde på brytere, feks +1000 mm 

Impuls til  

KNX-pille   

KNX   Alle KNX-linjer på UPS og 

nødstrømsaggregat  

Elektro   

11   Lysbryter    På vegg under panel (type Elko impuls-

bryter e.l.). Følger byggets standard 

høyde på brytere, feks +1000 mm 

Impuls til  

KNX-pille   

KNX   Alle KNX-linjer på UPS og 

nødstrømsaggregat  

Elektro   

12   Lysbryter   Ved utgang bad (type impulsbryter Elko 

e.l.) Følger byggets standard høyde på 

brytere, feks +1000 mm 

Impuls til  

KNX-pille   

KNX   Alle KNX-linjer på UPS og 

nødstrømsaggregat  

Elektro   

13   Snortrekk bad   I himling   KNX   KNX   Alle KNX-linjer på UPS og 

nødstrømsaggregat  

Elektro   

14   Snortrekk seng   I himling   KNX   KNX   Alle KNX-linjer på UPS og 

nødstrømsaggregat  

Elektro   

15   Dørsensor 

balkong   

Over himling og ned til dørkarm   Signal til  

KNX-pille   

KNX   Alle KNX-linjer på UPS og 

nødstrømsaggregat  

Lås og beslag   

16   Dørsensor 

inngang   

Over himling og ned til dørkarm   Signal til  

KNX-pille   

KNX   Alle KNX-linjer på UPS og 

nødstrømsaggregat  

Lås og beslag   

17   PIR tak   I himling   KNX   KNX   Alle KNX-linjer på UPS og 

nødstrømsaggregat  

Elektro   

18   PIR bad   Over dør   KNX   KNX   Alle KNX-linjer på UPS og 

nødstrømsaggregat  

Elektro   

19   I/O inngang   I kanal over seng (RJ45-plugg)  Impuls til  

KNX-pille  

KNX   Alle KNX-linjer på UPS og 

nødstrømsaggregat 

Elektro   

20   Stikkontakt 

for TV   

Stikk for tv koblet over KNX-rele   Stikk styrt av 

KNX-relé   

KNX   Nei  Elektro   

21  Infopanel Over himling og ned til 141 cm    Velferd-Lan   PoE   Switch router etc på UPS og 

nødstrømsaggregat  

Elektro   

22 a  Rompanel   Over himling og ned til 141 cm    Velferd-Lan   PoE   Switch router etc på UPS og 

nødstrømsaggregat  

Elektro   

22 b KNX-rompanel Høyde +1500 mm. Alt. til rompanel i 

bygg u/integrasjon m/lys/varme 

KNX KNX Alle KNX-linjer på UPS og 

nødstrømsaggregat 

Elektro 

23   IP-punkt til IR  Over himling og ned til 180 cm   Velferd-Lan   PoE   Switch router etc på UPS og 

nødstrømsaggregat  

Elektro   

24   IP-punkt til 

sensor    

I kanal over seng   Velferd-Lan   PoE   Switch router etc på UPS og 

nødstrømsaggregat  

Elektro   

25   IP-punkt til 

sensor    

Over himling   Velferd-Lan   Stikkontakt / 

PoE   

Avklares, referat føres. Avhenger av 

ønsket funksjon til kamera/sensor. 

Elektro   

26   IP-punkt til 

sensor   

Over himling   Velferd-Lan   Stikkontakt / 

PoE   

Avklares, referat føres. Avhenger av 

ønsket funksjon til kamera/sensor. 

Elektro   

27   IP-punkt til TV   Over himling og ned til 180 cm   TV-Lan   Nettspenning   Switch router etc på UPS og 

nødstrømsaggregat  

Elektro   

   
Leverandør av velferdsteknologi vil ettermontere alt IP-basert utstyr. KNX-basert utstyr monteres samlet av 

leverandør av komplett KNX-anlegg. Hvilken part dette er avhenger av hva KNX-anlegget skal benyttes til utover 

pasientvarsling. Se eget kapittel for krav til KNX-anlegget.  

Se spesifikasjon under for mer detaljerte krav til infrastruktur og montering. 



    

  7   

 

Veileder infrastrukturbehov velferdsteknologi for Institusjon – Versjon 2.1 - 14.10.2016 –                       

Punkt 1-12: Lys, persienner og lysbrytere  

• Alle lys-kilder og persienner, og eventuelt andre sentrale strømpunkter som skal kunne styres fra 

velferdsteknologi-systemet, må være utstyrt med KNX-relé for fjernstyring  

• Lys-kilder som skal kunne styres individuelt må være tilkoblet strømkurser som også kan styres individuelt 

• Det anbefales at leverandør velferdsteknologi tildeles kontroll over all logikk på lysbrytere på 

beboerrommet for å sikre gode og helhetlige løsninger som ikke oppleves forvirrende for ansatt/bruker 

• Det anbefales bruk av dimmebare lyskilder på beboerrom, spesielt lysarmatur på bad, for å sikre riktig 

belysning for bruker på natt 

• Styring av solavskjerming forutsetter videre at persiennemotor er installert, samt at persiennene er av 

styrbar type.  

• Leverandør velferdsteknologi angir behov for antall og plassering til lysbrytere. 

• Det må benyttes impulsbrytere e.l. for lysstyring som sender signal over KNX. På bad kan det ikke 

benyttes lys-brytere som bryter strømkretsen og gjør det umulig for leverandør velferdsteknologi å 

overstyre lyset. Bryteaktuatorer må være riktig dimensjonert i forhold til strømkretsen den kan bryte (for 

eksempel 16A vs 6A) 

• KNX-anlegget må programmeres i henhold til krav og instruks fra leverandør velferdsteknologi  

 

Punkt 13 og 14: KNX snortrekk  

• Enkel el-multiboks i taket 

• Hvis montering i system-himling er det krav til forsterking med plate, type kryss-finer eller tilsvarende. 

Platen bør være av samme størrelse som himlingsplaten, og ca. 10 mm tykk 

• KNX-kabel trukket til el-multiboks. Lengde: 20 cm ut fra el-multiboks 

• Type KNX-snortrekk m/binærinngang bestemmes og bestilles av leverandør velferdsteknologi for å sikre 

at faglige krav er ivaretatt 

• Leverandør velferdsteknologi oversender egen instruks for KNX-programmering og montering 

 

Punkt 15 og 16: Dørsensor  

• Signal fra magnetkontakt koblet til en KNX-binærinngang 

• Alt utstyr leveres og monteres av KNX-leverandøren sammen med resten av KNX-anlegget 

• Leverandør velferdsteknologi oversender egen instruks for KNX-programmering av dørsensor 

 

Punkt 17 og 18: PIR montert i tak 

• Leverandør velferdsteknologi oversender instruks for KNX-programmering av PIR 

• Type KNX PIR som leveres må godkjennes av leverandør velferdsteknologi for å sikre at velferds-faglige 

behov er ivaretatt. Allerede godkjent type p.t. er PD-C180IECO Esylux modell, Elnr: 1437071. Leverandør 

velferdsteknologi trenger minst 4 uker på testing og godkjenning av nye typer ettersom ny instruks for 

KNX programmering av PIR må utarbeides samtidig. 
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Punkt 19: I/O-inngang i kanal over seng 

• KNX-kabel trukket til enkel el-boks ved tenkt plassering av I/O-inngang 

• Standard datakontakt med 2 uttak (eller flere hvis behov), sammen med KNX-binærinngang med 

tilstrekkelig antall kanaler, monteres i el-boks. Hvilke at de 8 lederne som skal benyttes til å utløse alarm 

må avklares i forbindelse med det enkelte prosjekt avhengig av hva slags utstyr som skal kobles til. 

Standard er 1 og 8. 

• Forutsetter bruk av standard kanal som tilgjengelig hos grossist 

• Kanal-lokk må monteres og tilskjæres etter at utstyr er plassert og montert 

• Alt utstyr leveres og monteres av KNX-leverandøren sammen med resten av KNX-anlegget 

• Leverandør velferdsteknologi oversender egen instruks for KNX-programmering 

 

Punkt 21 og 22a: Infopanel og Rompanel 

• IP-nettverkspunkt plassert over himling ved tenkt plassering av panel 

• Dobbel dyp el-boks innfelt i vegg. Høyde fra gulv til senter av el-boks: 141 cm (da blir senter av panelet 

144 cm). Alternativt 146 cm (da blir senter av panelet 149 cm)  

• Trekkerør for nettverkskabel RJ/45-RJ/45 legges i vegg ned til el-boks på vegg bak panel. Trekkerør må 

være av tilstrekkelig dimensjon, minimum 20 mm.  

• Panel benytter seg av strømtilførsel via PoE switch. Switch må være tilkoblet UPS og nødstrømsaggregat 

• Panelet ettermonteres av leverandør velferdsteknologi 

 

Punkt 22b: KNX-rompanel 

• Enkel el-multiboks innfelt i vegg   

• KNX-kabel trukket til el-multiboks. Lengde på KNX-kabel: 20 cm ut fra el-multiboks 

• Type KNX-rompanel m/binærinngang bestemmes og bestilles av leverandør velferdsteknologi for å sikre 

at faglige krav er ivaretatt 

• Leverandør velferdsteknologi oversender egen instruks for KNX-programmering og montering 

 

Punkt 24: IP-punkt i kanal over seng (til 2-veis tale) 

• IP nettverkspunkt plasseres på midten av kanalen med litt fleksibilitet til å kunne flytte 30 cm enten til 

høyre eller venstre 

• Utstyr ettermonteres av leverandør for velferdsteknologi 

• Forutsetter bruk av standard kanal som tilgjengelig hos grossist 

• Kanal-lokk må monteres og tilskjæres etter at utstyr er plassert og montert  

 

 

 

Punkt 25 og 26: IP-punkt til sensor over himling   

• Strømtilførsel via enten ved stikk-kontakt over himling eller PoE switch avhengig av type sensor/kamera 
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• Det må vurderes om strømkurs må som et minimum være tilkoblet nødstrømsaggregat, alternativt både 

UPS og nødstrømsaggregat ved høy kritikalitet på funksjon tilknyttet sensor 

• IP-nettverkspunkt plasseres over himling ved tenkt plassering av sensor 

• Utstyr ettermonteres av leverandør for velferdsteknologi 

 

Punkt 27: IP TV   

• Eventuell leverandør av IP TV må definere krav til dette punktet 

 

Punkt 20, 23: Punkt til TV-styring 

• Kun aktuelt dersom leverandør av velferdsteknologi skal levere hjemmeautomasjons-funksjonalitet 

knyttet til medie/TV-styring på beboerrommet. Konsept og total-løsning for slik funksjonalitet må 

prosjekteres og avstemmes med behov før dette kan bestilles.  

 

 

Infrastruktur i fellesareal   

Strømtilgang til trådløs RF-repeater (ved bruk av trådløse sensorer på beboerrom) 

Plassering: Plasseres med jevne mellomrom i senter av korridor, gjerne over himling ved kabelbru hvis mulig, 

alternativt kan det også monteres på vegg. Benyttes for å forsterke trådløst signal (fra trådløs PIR) mellom 

beboerrom og gateway plassert på teknisk rom (ca. 10 meter mellom). OBS! Benytter ikke samme trådløse nettverk 

som posisjoneringssystemet (separat system). 

Se eksempelskisse under der plassering er markert med grønt kryss. Rom for IKT-underfordeling (der gateway er 

plassert) er markert i gult. 
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Figur 1: Eksempelskisse der plassering er markert med grønt kryss. Rom for IKT-underfordeling (der gateway er 
plassert) er markert i gult. 

 

Infrastrukturbehov for trådløs xComfort nettverk: 

• ABB AP 10 boks (eller lignende) 

• Trenger nettspenning 

• Rammeleverandør av velferdsteknologi ettermonterer selve repeateren 

 

Infrastrukturbehov for trådløs z-wave nettverk: 

• Stikk-kontakt over himling 

• Rammeleverandør av velferdsteknologi ettermonterer selve repeateren 

 

Det må avklares i forbindelse med prosjektering hvilken type trådløs standard som er hensiktsmessig å benytte, 

avhengig av funksjonsbehov til bygg. Rammeleverandør av velferdsteknologi vil kunne bistå i disse avklaringene. 

 

KNX-snortrekk og avstillingsbryter på HC WC og andre fellesareal  

Plassering: På HC WC eller andre typer fellesareal der det er behov for tilgang til snortrekk for brukere. Anbefalt 

høyde til senter av bryter er +1500 mm fra gulv. Snortrekk takmonteres.  
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Figur 2: Eksempelskisse som illustrerer mulig plassering av snortrekk og avstillingsbryter (KNX-rompanel) i fellesareal. 
T = snortrekk og B = Bryter. 

Det er tilsvarende behov for infrastruktur som snortrekk og KNX-rompanel som spesifisert i avsnittet for 

infrastrukturbehov på beboerrom. 

 

Strømtilførsel til trådløs mottaksenhet (ved bruk av innendørs posisjonering)    

Plassering av mottaksenheter 

• 1 mottaksenhet i senter av alle rom som unikt skal kunne identifiseres i posisjoneringssystemet 

• Dersom det ønskes posisjonering i tilknyttet uteareal (sansehager etc.) må det plasseres ut 

mottaksenheter her også (under tak) 

• Maks 20 meter mellom hver mottaksenhet 

• I større eller avlange rom som er over 20 meter lange trengs det minst to mottaksenheter 

• Minst 2 mottaksenheter må plasseres slik at den har en trådløs forbindelse med gateway (som oftest er 

plassert på teknisk rom) uten at signalet må passere igjennom automatisk lukk bare branndører. Disse 

blokkerer normalt mye radiosignaler 

• Hvis innendørs posisjonering skal benyttes til adgangskontroll må det i tillegg være mulig å plassere 

mottaksenheter midt over inngangen til døren som skal kunne låses/låses opp basert på posisjon (se 

oransje prikker på figuren til venstre under). Dekningsforholdene i bygget vil avgjøre hvorvidt det vil være 

nødvendig med disse ekstra mottaksenhetene. 

 

 

 

 

 

 

 

Se eksempelskisse under.  
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Figur 3: Eksempelskisse. Figuren til venstre illustrerer plassering av trådløse mottaksenheter. Figuren til høyre viser 
behov for tilgjengelige strømpunkter. 

Infrastrukturbehov: 

• Dobbel stikkontakt over himling i nærhet av tenkt plassering av mottaksenhet (alternativt oppunder taket 

der det ikke er himling). Stikkontakt må plasseres slik at byggherre vil godkjenne å trekke en strømkabel 

frem til tenkt plassering av mottaksenhet, ref. figuren til venstre over. 

• I rom med dører med posisjonsstyrt adgangskontroll bør stikkontakten plasseres over inngangsdør på 

korridorsiden (dvs den siden av døren som brukeren beveger seg mot når døren eventuelt skal låses) 

• Strømkurs bør som et minimum være tilkoblet nødstrømsaggregat. Dersom funksjonaliteten tilknyttet 

posisjonering vurderes som kritisk med krav til høy oppetid, bør strømkurs også være tilkoblet både UPS 

og nødstrømsaggregat.  

• Mottaksenhetene (størrelse H: 17,5 cm, B: 11 cm, D: 5 cm) ettermonteres under himling, skrus rett inn i 

takplaten, og kommuniserer trådløst  

  

Infrastruktur til alarmtavle  

Plassering: Plasseres typisk 1-2 alarmtavler per avdeling på vaktrom eller andre fellesareal som er lett 

tilgjengelig for personalet. I et nødstilfelle der mobiltelefonene ikke fungerer skal alle ansatte ha lett tilgang 

til en alarmtavle uten å måtte bevege seg for langt. Alarmtavlen kan enten stå plassert på kontorpult (som 

en ordinær PC-skjerm) eller festes på vegg. Optimal plassering på rom vil avhenge av tenkt innredning og 

bruk av rommet. Standardhøyde på vegg er +1500 mm fra gulv til senter av tavlen.  

Se eksempelskisse under. 
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Infrastrukturbehov for alarmtavle montert på vegg på rom med himling: 

• IP-nettverkspunkt plassert over himling ved tenkt plassering av alarmtavle 

• Dobbel stikkontakt med UPS og nødstømsaggregat i umiddelbar nærhet til koblingsboks over himling 

• Min 50 mm k-rør fra himling legges i vegg ned til tenkt plassering av alarmtavle (må kunne trekke 1 stk 

apparat-kabel og 1 stk HDMI-kabel). Punkt plasseres 13 cm under og 18 cm høyre for senter av 

alarmtavlen (se skisse). Dvs. for alarmtavle med senter 150 cm fra gulv blir dette punktet 137 cm fra gulv 

+ 18 cm til høyre for ønsket horisontal midtplassering til tavle1 - Alternativt monterer leverandør 

velferdsteknologi selv en føringskanal ned fra tak til alarmtavlen utenpå vegg dersom det er tydelig 

spesifisert at tavlen kan monteres med åpen forlegning i bygg 

• Leverandør velferdsteknologi ettermonterer alarmtavlen på vegg og gateway til tavle på vegg over himling 

 

 

 

                                                           
1 OBS! Denne nøyaktige angivelse av plassering tar utgangspunkt i skjerm av type: BenQ LED 24’’ RL2455HM for å sikre plass til 
kabler mellom skjerm og vegg 
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Figur 4: Montering av Leverandør av velferdsteknologi Alarmtavle på rom med himling og skjult forlegning. OBS! 
Nøyaktig plassering av rør ned til tavle tar utgangspunkt i skjerm av type: BenQ LED 24’’ RL2455HM for å sikre plass 
til kabler mellom skjerm og vegg 

 

Figur 5: Montering av Leverandør av velferdsteknologi Alarmtavle på rom med himling og åpen forlegning 
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Infrastrukturbehov for alarmtavle montert på vegg på rom uten himling: 

• Dobbel stikkontakt med UPS og nødstømsaggregat plasseres på vegg i standard høyde for stikk-kontakter 

rett under tenkt plassering av alarmtavle, alternativt i kanal under alarmtavlen om dette er tilgjengelig 

• IP-nettverkspunkt ved siden av stikk-kontakt på vegg 

• Min 50 mm k-rør fra himling legges i vegg fra IP-punkt og opp til tenkt plassering av alarmtavle (må kunne 

trekke 1 stk apparat-kabel og 1 stk HDMI-kabel) – Punkt på vegg plasseres 13 cm under og 18 cm høyre 

for senter av alarmtavlen (se skisse). Dvs. for alarmtavle med senter 150 cm fra gulv blir dette punktet 137 

cm fra gulv + 18 cm til høyre for ønsket horisontal midtplassering til tavle2 - Alternativt monterer 

leverandør velferdsteknologi selv en føringskanal opp til alarmtavlen utenpå vegg dersom det er tydelig 

spesifisert at tavlen kan monteres med åpen forlegning i bygg 

• Leverandør velferdsteknologi ettermonterer alarmtavlen på vegg og gateway til tavle på vegg ved stikk-

kontakt under alarmtavlen 

    

Figur 6: Montering av Leverandør av velferdsteknologi Alarmtavle på rom uten himling     

 

  

                                                           
2 OBS! Denne nøyaktige angivelse av plassering tar utgangspunkt i skjerm av type: BenQ LED 24’’ RL2455HM for å sikre plass til 
kabler mellom skjerm og vegg 
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KNX-anlegg og integrasjon   

Hvordan leveransen av KNX-anlegget bør foregå og hva som er optimalt grensesnitt mot leverandør av 

velferdsteknologi avhenger av hva KNX-anlegget skal brukes til. To hovedalternativer er beskrevet under.  

Dersom KNX kun skal benyttes til sykesignal og velferdsteknologi   

Dersom KNX kun skal benyttes til sykesignal og velferdsteknologi er det naturlig at leverandør av velferdsteknologi 

leverer alt av KNX-prosjektering, utstyr og programmering. Kabling håndteres sammen med øvrig kabling i 

byggenterprisen. 

Dersom KNX skal benyttes til styring av lys/varme/ventilasjon og inngå i et SD-anlegg   

Dersom KNX-anlegget skal benyttes for styring av Dali-anlegg eller ventilasjon eller inngå i byggets SD-anlegg må en 

annen part ta ansvar for leveransen av et komplett KNX-anlegg. Dette innbefatter følgende oppgaver:   

• Prosjektering av KNX-anlegget i henhold til spesifiserte behov fra Leverandør av velferdsteknologi, 

automatikk og ev. øvrige fag mtp kapasitet, strøm m.m.)   

- Antall KNX-linjer per etasje   

- Hensiktsmessig fordeling av utstyr mellom KNX-linjer   

- Antall KNX kabel mellom tavler (for 0-linje)   

• Alt av KNX-kabling, inkludert strømkabel mellom UPS (i rack) og KNX-strømforsyning i el-tavle (slik at KNX-

strømforsyning driftes av UPS)   

• Leveranse og montering av KNX-utstyr på beboerrom og fellesareal. KNX-utstyr tilknyttet velferdsteknologi 

som ikke er hyllevare bestilles opp fra leverandør velferdsteknologi for å sikre at faglige standarder er 

ivaretatt. Leverandør av velferdsteknologi vil ha dialog med leverandør av KNX-anlegget for å koordinere 

oversendelse av disse komponentene for adressering og klargjøring for bygg. Prosjektet må hensynta disse 

KNX-komponentene når anlegget prosjekteres (kapasitet, strøm m.m.) 

• Fysisk merking av all kabling og utstyr i henhold til byggets merkestandard, og tilhørende FDV-

dokumentasjon 

• Alt av sentralt KNX-infrastruktur (samt sikre plass til dette i el-skap på teknisk rom)   

- 1 stk KNX/IP-ruter per KNX-linje (2 moduler) – antall linjer må avklares   

- 1 stk KNX strømforsyning per KNX-linje (8 moduler) – antall linjer må avklares   

- KNX-linjekopler for ev 0-linje (2 moduler) 

- Eventuell KNX USB programmerings enhet (2 moduler)    

- Ivareta reserveplasskrav ihht beskrivelse   

- Ivareta behov for trekkesnorer ang power, kapasitet på linjer.   

• Adressering av alt KNX-utstyr og programmering av KNX-anlegget i henhold til krav fra leverandør av 

velferdsteknologi, automatikk og ev. øvrige fag. Det oversendes en egen instruks med retningslinjer for 

KNX-programmeringen, som må gjennomgås i samråd med leverandør av velferdsteknologi før 

programmering påbegynnes. 

- KNX-gruppeadressering må følge leverandør av velferdsteknologi sine krav og retningslinjer 
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- Det stilles krav til navngivning og rekkefølge på utstyr i hvert rom 

- Leverandør av velferdsteknologi trenger en teknisk tegning for hvor man kobler seg på (main linje 

e.l.) 

• Gjennomføre testing av ferdig programmert KNX-anlegg, i samråd med leverandør av velferdsteknologi. 

Det må settes av tilstrekkelig tid til dette som står i henhold til den totale kompleksiteten i anlegget, og det 

må tas høyde for behov for flere runder med testing og kvalitetssikring, samt justeringer av 

programmeringen i etterkant i tråd med tilbakemeldinger fra leverandør velferdsteknologi  

Leverandør av velferdsteknologi vil være ansvarlig for følgende:   

• Gi innspill til prosjektering av KNX-anlegget: Angi behov for kapasitet og gruppeadresser i KNX-anlegget   

• Gi innspill til programmering av KNX-anlegget: Oversende og gjennomgå egen instruks som angir 

retningslinjer krav for til KNX-programmering, og svare på spørsmål underveis 

• Bestilling av KNX-ikke-hyllevare komponenter som ikke kan anskaffes hos tradisjonelle grossist/KNX-

leverandører utstyr (snortrekk og KNX-rompanel) for å sikre at faglige standarder er ivaretatt. Leverandør 

av velferdsteknologi vil ha dialog med leverandør av KNX-anlegget for å koordinere oversendelse av disse 

komponentene for adressering og klargjøring for bygg. Prosjektet må hensynta disse KNX-komponentene 

når anlegget prosjekteres (kapasitet, strøm m.m.). Alt øvrig KNX-utstyr prosjektert i bygg forutsettes levert 

sammen med komplett KNX-anlegg. 

Oppsummering av ansvarsfordeling per KNX komponent 
Type KNX 

utstyr 

Prosjektering Utstyrsbestilling KNX Kabling 

og 

infrastruktur 

Merking av 

utstyr og 

montering 

KNX- programmering 

(iht instruks fra 

Leverandør 

velferdsteknologi) 

Lys, 

persienner, 

lysbrytere og 

strømpunkter 

m/KNX-

styring 

EL/AUT  

(må hensynta 

behov fra 

velferdsteknologi) 

EL/AUT EL/AUT EL/AUT EL/AUT 

KNX 

snortrekk 

Leverandør 

velferdsteknologi 

Leverandør  

velferdsteknologi 

EL/AUT EL/AUT EL/AUT 

KNX 

Dørsensor 

EL/AUT EL/AUT EL/AUT EL/AUT EL/AUT 

KNX PIR EL/AUT EL/AUT  

(Type PIR må 

godkjennes av 

Leverandør 

velferdsteknologi) 

EL/AUT EL/AUT EL/AUT 

KNX I/O-

inngang 

Leverandør 

velferdsteknologi  

EL/AUT EL/AUT EL/AUT EL/AUT 

KNX-

rompanel 

Leverandør 

velferdsteknologi 

Leverandør  

velferdsteknologi 

EL/AUT EL/AUT EL/AUT 
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Øvrige behov i bygg  

 Tomrør-anlegg   

Det må avklares ved oppstart prosjektering eventuelt behov for tomrør-anlegg i tillegg til kabling.    

Behov på rom for IKT-underfordeling (IKT/UF) 

All IKT-leveranse i prosjektet må forholde seg til Fredrikstad kommune sin IKT-kravspesifikasjon og kabelstandard 

for bygg. 

 

Plassering av gateway for pasientsignal i rack    

• Plasseres på hylle eller festet på DIN-skinne (2u i høyden)   

• Medfølger standard 5V adapter 

• Tilgjengelig strømtilførsel må være tilkoblet UPS og nødstrømsaggregat 

• Trenger 1 stk port i dataswitch per gateway 

  

Plassering av gateway for innendørs posisjonering i rack 

• Plasseres på hylle  

• Medfølger standard 5V adapter 

• Tilgjengelig strømtilførsel må være tilkoblet UPS og nødstrømsaggregat 

• Trenger 1 stk port i dataswitch   

  

I samme rack må følgende sentralt utstyr være på plass:   

• UPS 

• Switcher av typen PoE med tilstrekkelig antall porter 

• Patchepanel med tilstrekkelig antall punkter 

• Røde og blå patchekabler (i henhold til IKT-standard for bygg) 

 

Alle dataskap, patcheskap, switcher osv. må leveres i henhold til Fredrikstad kommune sin IKT-kravspesifikasjon og 

må forhåndsgodkjennes av Fredrikstad kommune sin IT-avdeling før bestilling.   

Patching fra patchepanel og ned til switchen   

Det er behov for patching av alle IP-punkter helt inn til dataswitchen:   

• Alle enheter kobles til porter i switch med DHCP. Unntaket er kameraer, disse trenger port i switch med 

fast IP-adresse (alternativt må switchen være satt opp til å kunne håndtere hostname)  

• Fargekoding av patchekabler:   

• Røde patchekabler: Standard for utstyr til Velferd   

• Blå patchekabler: Kamera og eventuelt utstyr for 2-veis tale   

• Oransje patchekabler: TV og musikkanlegg 
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Patchingen gjennomføres av Fredrikstad kommune sin IT-avdeling.    

Krav til dokumentasjon av kabling i patcheskap    

Det er krav til dokumentasjon av kabling i patcheskap per teknisk rom som utføres av leverandør av kabling. Denne 

må følge kommunen sin gjeldende IKT-kravspesifikasjon og som et minimum spesifisere:   

• Merke av datauttak    

• Navn på produkt    

• Komponentmerking for utstyret som vil bli montert   

 

 

Effektbehov for utstyr som skal tilkobles UPS og nødstrømsaggregat 

  

Utstyr  Effektbehov per stk  UPS  Nødstrøm  

Rompanel/Infopanel  3 W  Ja  Ja  

Gateway for pasientsignal  10 W  Ja  Ja  

Gateway for brannintegrasjon  2 W  Ja  Ja  

KNX strømforsyning  36 W  Ja  Ja  

KNX/IP ruter  0,8 W  Ja  Ja  

Gateway for innendørs 

posisjonering  

42 W Ja  Ja  

Mottaksenhet for bruk i 

innendørs posisjonering 

1 W Ja Ja 

Alarmtavle  300 W Ja  Ja  

Trådløs Ruter (RF) 1 W Ja Ja 

 

 

Systemskisse (kobling mellom tekniske rom) 

Illustrativt skisse av IP-nettverkstopoligi i et bygg med to bygningsdeler og 4 etasjer. Anbefaler bruk av sprede-nett 

med utgangspunkt i rom for IKT-underfordeling for å forenkle feilsøking og nettverksdrift, men dette er opp til 

Fredrikstad kommune sin IT-avdeling å vurdere.  
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Illustrativ skisse av KNX-nettverkstopologi for pasientsignal i et bygg med to bygningsdeler og 4 etasjer. Antall KNX-

linjer per etasje bestemmes av antall KNX-komponenter per rom (maks 64 per linje) og behov for reservekapasitet. 

 

 

Krav til Teknisk LAN og IP adresser   

Krav til Teknisk LAN   

• Oppsett av et dedikert Teknisk LAN for å differensiere mellom teknisk utstyr tilknyttet sykesignalanlegget 

og klient-PCer for ansatte   
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• Nettverket (Teknisk LAN) må ha støtte for multi-cast   

• Dersom det er flere switcher i samme bygg bør alt utstyr (gateway, KNX/IP-ruter m.m.) tilknyttet en 

avdeling i størst mulig grad være koblet på samme switch. Dette for å minimere antall points of failure for 

kommunikasjon   

• Teknisk LAN må ha tilgang til Leverandør velferdsteknologi Unity Server som er installert sentralt i sikker 

sone 

• Hvis det benyttes veggpanel (rompanel/infopanel) som skal kobles til Teknisk LAN må switch være stilt inn 

på maks 100 Mb hastighet (veggpanelene støtter ikke Gb/s) 

 

IP adresser på Teknisk LAN   

I de aller fleste tilfeller vil det være tilstrekkelig å sette av en IP-range på 1024 adresser i det Tekniske LANet for 

velferdsteknologi (et 255.255.252.0 subnet). Da tar man samtidig høyde for eventuelle fremtidige utvidelser av 

anlegget   

• De første 150 av disse IP-adressene må være faste   

• Resten er DHCP   

 

Behov knyttet til eventuell integrasjon med porttelefon + dørlås ytterdør   

Leverandør av velferdsteknologi støtter integrasjon med porttelefoni via åpne standarder, og forutsetter at 

nødvendig API, dokumentasjon og support blir tilgjengeliggjort for leverandør av velferdsteknologi av leverandør. 

For å kunne integrere er det videre krav om at porttelefoni-anlegget er IP-basert. Leverandør av velferdsteknologi 

benytter et 3. parts bibliotek som leveres av Belladon (Linphone) for kommunikasjon over SIP. Det forutsettes at 

porttelefoni-anlegget er kompatibelt med dette eller kan tilpasses i henhold. Leverandør av velferdsteknologi har 

allerede integrert med 2N-systemet. Ved behov kan leverandør av velferdsteknologi bistå med ytterligere 

anbefalinger vedrørende anskaffelse av porttelefonianlegg.  

For å kunne fjernåpne ytterdør er det videre krav om å kunne kommunisere med adgangskontrollsystemet via IP. 

Det forutsettes at nødvendig API, dokumentasjon og support blir tilgjengeliggjort for leverandør velferdsteknologi 

av leverandør adgangskontroll. 

Behov knyttet til eventuell integrasjon med SD-anlegg via BacNet  

Integrasjon med SD-anlegg via BacNet forutsetter at følgende gjøres tilgjengelig for Leverandør av velferdsteknologi:  

• Liste over BACnet-adresser, dataformater og relevante funksjonskall fra automasjonsleverandør i henhold 

til behov fra Leverandør av velferdsteknologi. Automasjonsleverandør må påberegne flere runder på en 

slik liste for å sikre at alle behov blir ivaretatt  

• Tilstrekkelig support fra automasjonsleverandør for spørsmål knyttet til denne oversikten og øvrige 

avklaringer og koordinering knyttet til integrasjonen  

• Automasjonsleverandør stiller med BACnet/IP-modul og nødvendig montering og klargjøring av 

infrastruktur. Leverandør av velferdsteknologi forholder seg kun til IP-adress(er) til ulike BACnet/IP-

interfaces  

• Kommunikasjon (nettverk) mellom Teknisk Lan og BACnet/IP er ordnet og leveres ferdig testet på lokasjon   

• Leverandør av velferdsteknologi må få tilgang til tilstrekkelig testutstyr som med tilsvarende oppsett og 

programmering som sentralen og integrasjonen som skal benyttes i bygg. Leverandør av velferdsteknologi 
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har behov for å ha dette tilgjengelig på eget kontor senest 3 måneder i forveien for å kunne levere 

integrasjon ved overtakelse av bygg 

 

Behov knyttet til integrasjon med brannanlegg   

Tekniske krav til oppsett og konfigurasjon av brannsentral   

Brannsentral må støtte oversendelse av meldinger via ESPA 444 over RS232. 

Behov for tilgang til testutstyr  

Leverandør velferdsteknologi har behov for en demosentral konfigurert med identiske meldingsformater som er 

tiltenkt det faktiske anlegget for oppsett og testing av integrasjonen. Demosentralen må dekke alle type meldinger 

som skal kunne sendes, inkludert forvarsel og avstilling, og det bør være minst et eksempel på hver melding der det 

benyttes maks lengde på alle tekstfelt. Denne må leverandør velferdsteknologi kunne disponere i minst 8 uker før 

faktisk brannintegrasjon skal leveres. 

Behov for liste med ESPA-444 meldinger koblet til etablert romliste, på godkjent excel-format 

For å kunne integrere må leverandør velferdsteknologi få tilgang til en liste med alle ESPA-444 meldinger som 

brannanlegget kan videreformidle koblet til en godkjent liste med romnummer som benyttes i forbindelse med 

pasientvarslingen i henhold til et godkjent excel-format. Byggansvarlige er ansvarlig for å sikre utfylling og 

kvalitetssikring av en slik liste. Rammeleverandør av velferdsteknologi vil kun foreta stikkprøver ved testing av 

brannalarm-integrasjonen og kan således ikke påtas ansvar for å kvalitetssikre eller teste at den komplette listen er 

korrekt. 

Gjennomføring av test av brannsentralen   

Leverandør av brannsentralen må involvere leverandør av velferdsteknologi i planleggingen og gjennomføringen av 

slutt-testing av anlegget slik at dette eventuelt kan kombineres med en testing av integrasjon og oppsett mot 

vaktromsløsningen.   

Plassering av Leverandør av velferdsteknologi sitt teknisk utstyr knyttet til brannintegrasjonen   

• Gateway for brannintegrasjon (SC-1 Controller) må kunne monteres på DIN-skinne i nærheten av 

brannsentral på grunn av RS232-kablingen (maks 10 meter kabling)   

• Gateway for brannintegrasjon (SC-1 Controller) trenger 1 stk port i dataswitch med tilgang til Teknisk LAN 

  

   
Figur 3: Prinsippskisse brannintegrasjon  
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Innspill til gjennomføring av byggprosjekt  

Kommunikasjonstest av utstyr levert av IT   

Oppsett av switcher, rutere og kommunikasjonsløsninger må bestilles og klargjøres for å kunne gjennomføre 

kommunikasjonstest. Dette må bestilles hos Fredrikstad kommune sin IT-avdeling i god tid før sluttfasen til bygget.   

Romnummerering 

For å sikre fremdrift i byggprosjektet med tanke på prosjektering og oppsett av pasientvarsling er det viktig å tidlig 

påbegynne arbeidet med å ta frem en komplett og strukturert romnummerering på et format som de ansatte 

enkelt kan forholde seg til. 

Demorom   

Det bør så tidlig som mulig settes opp et demorom for visning og test av funksjonalitet og grensesnitt i et 

beboerrom.   

Håndtering av tekniske grensesnitt   

Vellykket installasjon av velferdsteknologi i bygg er avhengig av tilstrekkelig og strukturert styring og planlegging av 

komplekse tekniske grensesnitt og har klare avhengigheter inn mot mange fagfelt.   

Behovene til velferdsteknologi slik beskrevet i dette dokumentet må være gjenspeilet i kravspesifikasjonene til de 

øvrige fagene i entreprisen.   

ITB funksjonen er viktig for å redusere risiko i byggeprosjektet og sikre at tekniske grensesnitt blir ivaretatt.   

Fremdriftsplan   

Leverandør velferdsteknologi skal være involvert og drivende i utarbeidelsen av en omforent fremdriftsplan for de 

tekniske fagene sine sluttfaser, tester og innreguleringer. Frister for ferdigstilling må avklares tidlig mellom 

partene. Leverandør av velferdsteknologi er siste fag som ferdigstilles i bygg og er avhengig av at en rekke andre 

fag har slutt-testet og ferdigstilt sine leveranser i bygget for å kunne påbegynne sine leveranser. Avhengig av 

kompleksitet må det påberegnes minst to uker per avdeling for ferdigstilling og slutt-testing av Leverandør av 

velferdsteknologi sine leveranser før planlagt overlevering av Leverandør av velferdsteknologi sine systemer. Dette 

trenger ikke nødvendigvis være samme dato som overlevering av bygg. Nøyaktig tidsbruk må avklares i forbindelse 

med et forprosjekt.   

 


