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ROMSKJEMA Kanalhuset Ålgård  
 Leil: 1A, 1B, 2B, 3B 
 

ROM  GULV  VEGG  HIMLING  ELEKTRO ihht NEK400-2010  SANITÆR  VENTILASJON  ANNET  
ENTRÉ 13 mm eik lamell 

parkett  
3 stavs matt 
lakk.  

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 
flate.   
Farge S0502-Y 
Bomull 

Nedsenket gips himling.  
Sparklet og malt gips fl.  
Farge S0502-Y Bomull 

Takpunkt ink armatur med bryter   
Stikkontakter ihht NEK  

  
  

  Røykvarsler i henhold til krav.  
  

KJØKKEN  13 mm eik lamell 
parkett  
3 stavs matt 
lakk.  

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 
flate.  
Farge S0502-Y 
Bomull 

Sparklet og malt betong 
med synlige 
betongelementskjøter.  
Farge S0502-Y Bomull 

Stikkontakter ved tak m/bryter   
Doble stikkontakter ved gulv  
1 stikkontakt for ventilator   
2 stikkontakter for platetopp og komfyr  
1 dobbel stikkontakt for kjøleskap  
1 stikkontakt for oppvaskmaskin  
2 dobbel stikkontakt o/kjøkkenbenk  
Spotter u/overskap  

Ett-greps benkebatteri 
svingbart med høy tut  
Kran for oppvaskmaskin  
Waterstop  

Hvit Slimline kjøkken 
hette med lys  
Balansert ventilasjon 
med 
varmegjenvinning.  
  

Kjøkkeninnredning Høyde 2,12m 
i henhold til egen tegning.   
Demping på skuffer og skap.  
Kildesortering.  
Gipsforing over deler av 
overskap til tak.  
Klargjort for innebygde 
hvitevarer.    
Frittstående kjøleskap.  

STUE  13 mm eik lamell 
parkett  
3 stavs matt 
lakk.  

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 
flate. Farge S0502-Y 
Bomull 

Sparklet og malt betong 
med synlige 
betongelementskjøter. 
Farge S0502-Y Bomull 

Stikkontakter ved tak m/bryter  
Doble stikkontakter ved gulv  
6er stikk for TV  
1 terminert uttak tv  
Svarapparat Porttelefon  
  

Viftekonvektor på vegg.  Balansert ventilasjon 
med varmegjenvinning  

  

BAD  Fliser  
20x20 cm grå 
gulvflis. 
Nedsenket 
område i 
dusj med  
10x10 cm flis, 

Fliser 20x40 cm hvit 
på vegg.  
  

Nedsenket gips himling.  
Sparklet og malt gips. 
Farge S0502-Y Bomull 

Spotter i gipshimling.  
1 lyspunkt for baderomsmøbel  
1 stikkontakt for vaskemaskin  
1 stikkontakt for tørketrommel  
(NB Kondenstørketrommel)  
1 stikkontakt ved vask  
Elektriske varmekabler i gulv m/ 
termostat   

Ett-greps servantbatteri  
Dusjbatteri  
Dusjhjørne m/ herdet 
glass  
Vegghengt toalett  
VVS skap 
Vanntilførsel og avløp for 
vaskemaskin 
Sluk 

Avtrekksventil  Baderomsmøbler i henhold til 
egen tegning.   
Inkl lyslist og speil.  

SOVEROM  
 
  

13 mm eik lamell 
parkett  
3 stavs matt 
lakk.  

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 
flate. Farge S0502-Y 
Bomull 

Sparklet og malt betong 
med synlige 
betongelementskjøter. 
Farge S0502-Y Bomull 
  

1 stikkontakt v/tak m/bryter  
Doble stikkontakter ved gulv   

  
  

Tilluftsventil  Garderobe skap leveres ikke.  

BOD 13 mm eik lamell 
parkett  
3 stavs matt 
lakk.  

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 
flate. S0502-Y 
Bomull  

Nedsenket gips himling.  
Sparklet og malt gips. 
Farge S0502-Y Bomull 

1 takpunkt ink armatur med bryter   
Dobbel stikkontakt ved gulv   

Håndslukkeapparat 6 kg 
ABC pulver   

Avtrekksventil.   Leveres uten innredning  
  

BALKONG  Betong  
  

Fasademateriell  
  

Betong   1 lyspunkt m/ fotocelle og armatur  
1 dobbel utvendig stikkontakt  

    Kombinert glassrekkverk og tette 
felt med rekkverksstolper og 
håndløper   

 
  



Revisjon – KN – 28.09.2021 

 
ROMSKJEMA Kanalhuset Ålgård  
 Leil: 2C og 3C 
 

ROM  GULV  VEGG  HIMLING  ELEKTRO ihht NEK400-2010  SANITÆR  VENTILASJON  ANNET  
ENTRÉ 13 mm eik lamell 

parkett  
3 stavs matt 
lakk.  

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 
flate.   
Farge S0502-Y 
Bomull 

Nedsenket gips himling.  
Sparklet og malt gips fl.  
Farge S0502-Y Bomull 

Takpunkt ink armatur med bryter   
Stikkontakter ihht NEK  

  
  

  Røykvarsler i henhold til krav.  
  

KJØKKEN  13 mm eik lamell 
parkett  
3 stavs matt 
lakk.  

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 
flate.  
Farge S0502-Y 
Bomull 

Sparklet og malt betong 
med synlige 
betongelementskjøter.  
Farge S0502-Y Bomull 

Stikkontakter ved tak m/bryter   
Doble stikkontakter ved gulv  
1 stikkontakt for ventilator   
2 stikkontakter for platetopp og komfyr  
1 dobbel stikkontakt for kjøleskap  
1 stikkontakt for oppvaskmaskin  
2 dobbel stikkontakt o/kjøkkenbenk  
Spotter u/overskap  

Ett-greps benkebatteri 
svingbart med høy tut  
Kran for oppvaskmaskin  
Waterstop  

Hvit Slimline kjøkken 
hette med lys  
Balansert ventilasjon 
med 
varmegjenvinning.  
  

Kjøkkeninnredning Høyde 2,12m 
i henhold til egen tegning.   
Demping på skuffer og skap.  
Kildesortering.  
Gipsforing over deler av 
overskap til tak.  
Klargjort for innebygde 
hvitevarer.    
Frittstående kjøleskap.  

STUE  13 mm eik lamell 
parkett  
3 stavs matt 
lakk.  

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 
flate. Farge S0502-Y 
Bomull 

Sparklet og malt betong 
med synlige 
betongelementskjøter. 
Farge S0502-Y Bomull 

Stikkontakter ved tak m/bryter  
Doble stikkontakter ved gulv  
6er stikk for TV  
1 terminert uttak tv  
Svarapparat Porttelefon  
  

Viftekonvektor på vegg.  Balansert ventilasjon 
med varmegjenvinning  

  

BAD  Fliser  
20x20 cm grå 
gulvflis. 
Nedsenket 
område i 
dusj med  
10x10 cm flis, 

Fliser 20x40 cm hvit 
på vegg.  
  

Nedsenket gips himling.  
Sparklet og malt gips. 
Farge S0502-Y Bomull 

Spotter i gipshimling.  
1 lyspunkt for baderomsmøbel  
1 stikkontakt for vaskemaskin  
1 stikkontakt for tørketrommel  
(NB Kondenstørketrommel)  
1 stikkontakt ved vask  
Elektriske varmekabler i gulv m/ 
termostat   

Ett-greps servantbatteri  
Dusjbatteri  
Dusjhjørne m/ herdet 
glass  
Vegghengt toalett  
VVS skap 
Vanntilførsel og avløp for 
vaskemaskin 
Sluk 

Avtrekksventil  Baderomsmøbler i henhold til 
egen tegning.   
Inkl lyslist og speil.  

SOVEROM  
 
  

13 mm eik lamell 
parkett  
3 stavs matt 
lakk.  

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 
flate. Farge S0502-Y 
Bomull 

Sparklet og malt betong 
med synlige 
betongelementskjøter. 
Farge S0502-Y Bomull 
  

1 stikkontakt v/tak m/bryter  
Doble stikkontakter ved gulv   

  
  

Tilluftsventil  Garderobe skap leveres ikke.  

BALKONG  Betong  
  

Fasademateriell  
  

Betong   1 lyspunkt m/ fotocelle og armatur  
1 dobbel utvendig stikkontakt  

    Kombinert glassrekkverk og tette 
felt med rekkverksstolper og 
håndløper   
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ROMSKJEMA Kanalhuset Ålgård  
 Leil: 2A, 3A, 3D, 3E, 3F, 3G 

 
ROM  GULV  VEGG  HIMLING  ELEKTRO ihht NEK400-2010  SANITÆR  VENTILASJON  ANNET  
 ENTRÉ 13 mm eik lamell 

parkett  
3 stavs matt 
lakk.  

Sparklet gips- flate.   
Farge S0502-Y 
Bomull 

Nedsenket gips himling.  
Sparklet og malt gips fl.  
Farge S0502-Y Bomull 

Takpunkt ink armatur med bryter   
Stikkontakter ihht NEK  

  
  

  Røykvarsler i henhold til krav.  
  

KJØKKEN  13 mm eik lamell 
parkett  
3 stavs matt 
lakk.  

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 
flate.  
Farge S0502-Y 
Bomull 

Sparklet og malt betong 
med synlige 
betongelementskjøter.  
Farge S0502-Y Bomull 

Stikkontakter ved tak m/bryter   
Doble stikkontakter ved gulv  
1 stikkontakt for ventilator   
2 stikkontakter for platetopp og komfyr  
1 dobbel stikkontakt for kjøleskap  
1 stikkontakt for oppvaskmaskin  
2 dobbel stikkontakt o/kjøkkenbenk  
Spotter u/overskap  

Ett-greps benkebatteri 
svingbart med høy tut  
Kran for oppvaskmaskin  
Waterstop  

Hvit Slimline kjøkken 
hette med lys  
Balansert ventilasjon 
med 
varmegjenvinning.  
  

Kjøkkeninnredning Høyde 2,12m 
i henhold til egen tegning.   
Demping på skuffer og skap.  
Kildesortering.  
Gipsforing over deler av 
overskap til tak.  
Klargjort for innebygde 
hvitevarer.    
Frittstående kjøleskap.  

STUE  13 mm eik lamell 
parkett  
3 stavs matt 
lakk.  

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 
flate. Farge S0502-Y 
Bomull 

Sparklet og malt betong 
med synlige 
betongelementskjøter. 
Farge S0502-Y Bomull 

Stikkontakter ved tak m/bryter  
Doble stikkontakter ved gulv  
6er stikk for TV  
1 terminert uttak tv  
Svarapparat Porttelefon  
  

Viftekonvektor på vegg.  Balansert ventilasjon 
med varmegjenvinning  

  

BAD  Fliser  
20x20 cm grå 
gulvflis.  
Nedsenket 
område i dusj  

Fliser 20x40 cm hvit 
på vegg.  
  

Nedsenket gips himling.  
Sparklet og malt gips. 
Farge S0502-Y Bomull 

Spotter i gipshimling.  
1 lyspunkt for baderomsmøbel  
1 stikkontakt ved vask  
Elektriske varmekabler i gulv m/ 
termostat   

Ett-greps servantbatteri  
Dusjbatteri  
Dusjhjørne m/ herdet 
glass  
Vegghengt toalett  
VVS skap 
Sluk 

Avtrekksventil  Baderomsmøbler i henhold til 
egen tegning.   
Inkl lyslist og speil.  

SOVEROM  
 
  

13 mm eik lamell 
parkett  
3 stavs matt 
lakk.  

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 
flate. Farge S0502-Y 
Bomull 

Sparklet og malt betong 
med synlige 
betongelementskjøter. 
Farge S0502-Y Bomull 
  

1 stikkontakt v/tak m/bryter  
Doble stikkontakter ved gulv   

  
  

Tilluftsventil  Garderobe skap leveres ikke.  

BOD/ VASK Fliser 20x20 cm 
grå gulvflis. Inkl 
membran og 
sokkelflis 

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 
flate. Farge S0502-Y 
Bomull 

Nedsenket gips himling.  
Sparklet og malt gips. 
Farge S0502-Y Bomull 

1 takpunkt ink armatur med bryter   
Dobbel stikkontakt ved gulv  
1 stikkontakt for vaskemaskin  
1 stikkontakt for tørketrommel  
(NB Kondenstørketrommel)   

Håndslukkeapparat 6 kg 
ABC pulver  
Vanntilførsel og avløp for 
vaskemaskin  
Sluk 

Avtrekksventil.   Leveres uten innredning  
  

BALKONG  Betong  
  

Fasademateriell  
  

Betong   1 lyspunkt m/ fotocelle og armatur  
1 dobbel utvendig stikkontakt  

    Kombinert glassrekkverk og tette 
felt med rekkverksstolper og 
håndløper   
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ROMSKJEMA Kanalhuset Ålgård  
 Leil: 4B, 4E 

 
ROM  GULV  VEGG  HIMLING  ELEKTRO ihht NEK400-2010  SANITÆR  VENTILASJON  ANNET  
 ENTRÉ 13 mm eik lamell 

parkett  
3 stavs matt 
lakk.  

Sparklet gips- flate.   
Farge S0502-Y 
Bomull 

Nedsenket gips himling.  
Sparklet og malt gips fl.  
Farge S0502-Y Bomull 

Takpunkt ink armatur med bryter   
Stikkontakter ihht NEK  

  
  

  Røykvarsler i henhold til krav.  
  

KJØKKEN  13 mm eik lamell 
parkett  
3 stavs matt 
lakk.  

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 
flate.  
Farge S0502-Y 
Bomull 

Sparklet og malt gips fl.  
Farge S0502-Y Bomull 

Stikkontakter ved tak m/bryter   
Doble stikkontakter ved gulv  
1 stikkontakt for ventilator   
2 stikkontakter for platetopp og komfyr  
1 dobbel stikkontakt for kjøleskap  
1 stikkontakt for oppvaskmaskin  
2 dobbel stikkontakt o/kjøkkenbenk  
Spotter u/overskap  

Ett-greps benkebatteri 
svingbart med høy tut  
Kran for oppvaskmaskin  
Waterstop  

Hvit Slimline kjøkken 
hette med lys  
Balansert ventilasjon 
med 
varmegjenvinning.  
  

Kjøkkeninnredning Høyde 2,12m 
i henhold til egen tegning.   
Demping på skuffer og skap.  
Kildesortering.  
Gipsforing over deler av 
overskap til tak.  
Klargjort for innebygde 
hvitevarer.    
Frittstående kjøleskap.  

STUE  13 mm eik lamell 
parkett  
3 stavs matt 
lakk.  

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 
flate. Farge S0502-Y 
Bomull 

Sparklet og malt gips fl.  
Farge S0502-Y Bomull 

Stikkontakter ved tak m/bryter  
Doble stikkontakter ved gulv  
6er stikk for TV  
1 terminert uttak tv  
Svarapparat Porttelefon  
  

Viftekonvektor på vegg.  Balansert ventilasjon 
med varmegjenvinning  

  

BAD  Fliser  
20x20 cm grå 
gulvflis.  
Nedsenket 
område i dusj  

Fliser 20x40 cm hvit 
på vegg.  
  

Nedsenket gips himling.  
Sparklet og malt gips. 
Farge S0502-Y Bomull 

Spotter i gipshimling.  
1 lyspunkt for baderomsmøbel  
1 stikkontakt ved vask  
Elektriske varmekabler i gulv m/ 
termostat   

Ett-greps servantbatteri  
Dusjbatteri  
Dusjhjørne m/ herdet 
glass  
Vegghengt toalett  
VVS skap 
Sluk 

Avtrekksventil  Baderomsmøbler i henhold til 
egen tegning.   
Inkl lyslist og speil.  

SOVEROM  
 
  

13 mm eik lamell 
parkett  
3 stavs matt 
lakk.  

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 
flate. Farge S0502-Y 
Bomull 

Sparklet og malt gips fl.  
Farge S0502-Y Bomull 

1 takpunkt uten armatur med bryter   
Doble stikkontakter ved gulv   

  
  

Tilluftsventil  Garderobe skap leveres ikke.  

BOD/ VASK Fliser 20x20 cm 
grå gulvflis. Inkl 
membran og 
sokkelflis 

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 
flate. Farge S0502-Y 
Bomull 

Nedsenket gips himling.  
Sparklet og malt gips. 
Farge S0502-Y Bomull 

1 takpunkt ink armatur med bryter   
Dobbel stikkontakt ved gulv  
1 stikkontakt for vaskemaskin  
1 stikkontakt for tørketrommel  
(NB Kondenstørketrommel)   

Håndslukkeapparat 6 kg 
ABC pulver  
Vanntilførsel og avløp for 
vaskemaskin  
Sluk 

Avtrekksventil.   Leveres uten innredning  
  

BALKONG  Betong  
  

Fasademateriell  
  

Uten tak   1 lyspunkt m/ fotocelle og armatur  
1 dobbel utvendig stikkontakt  

    Kombinert glassrekkverk og tette 
felt med rekkverksstolper og 
håndløper   
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ROMSKJEMA Kanalhuset Ålgård  
 Leil: 4A, 4C, 4D, 4F 
 

ROM  GULV  VEGG  HIMLING  ELEKTRO ihht NEK400-2010  SANITÆR  VENTILASJON  ANNET  
 ENTRÉ 13 mm eik lamell 

parkett  
3 stavs matt lakk.  

Sparklet gips- flate.   

Farge S0502-Y 
Bomull 

Nedsenket gips himling.  
Sparklet og malt gips fl.  

Farge S0502-Y Bomull 

Takpunkt ink armatur med bryter   
Stikkontakter ihht NEK  

  
  

  Røykvarsler i henhold til krav.  
  

KJØKKEN  13 mm eik lamell 
parkett  
3 stavs matt lakk.  

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 
flate.  

Farge S0502-Y 
Bomull 

Sparklet og malt gips fl.  

Farge S0502-Y Bomull 
Stikkontakter ved tak m/bryter   
Doble stikkontakter ved gulv  
1 stikkontakt for ventilator   
2 stikkontakter for platetopp og komfyr  
1 dobbel stikkontakt for kjøleskap  
1 stikkontakt for oppvaskmaskin  
2 dobbel stikkontakt o/kjøkkenbenk  
Spotter u/overskap  

Ett-greps benkebatteri 
svingbart med høy tut  
Kran for oppvaskmaskin  
Waterstop  

Hvit Slimline kjøkken 
hette med lys  
Balansert ventilasjon 
med varmegjenvinning.  
  

Kjøkkeninnredning Høyde 2,12m i 
henhold til egen tegning.   
Demping på skuffer og skap.  
Kildesortering.  
Gipsforing over deler av overskap til 
tak.  
Klargjort for innbygde hvitevarer.    
Frittstående kjøleskap.  

STUE  13 mm eik lamell 
parkett  
3 stavs matt lakk.  

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 

flate. Farge S0502-Y 
Bomull 

Sparklet og malt gips fl.  

Farge S0502-Y Bomull 
Stikkontakter ved tak m/bryter  
Doble stikkontakter ved gulv  
6er stikk for TV  
1 terminert uttak tv  
Svarapparat Porttelefon  

Viftekonvektor på vegg.  Balansert ventilasjon 
med varmegjenvinning  

  

TV-STUE  13 mm eik lamell 
parkett  
3 stavs matt lakk.  

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 

flate. Farge S0502-Y 
Bomull 

Sparklet og malt gips fl.  

Farge S0502-Y Bomull 
Stikkontakter ved tak m/bryter  
Doble stikkontakter ved gulv  
6er stikk for TV  
1 terminert uttak tv  
Svarapparat Porttelefon  

Viftekonvektor på vegg.  Balansert ventilasjon 
med varmegjenvinning  

  

BAD  Fliser  
20x20 cm grå 
gulvflis.  
Nedsenket område i 
dusj  

Fliser 20x40 cm hvit på 
vegg.  
  

Nedsenket gips himling.  
Sparklet og malt gips. Farge 

S0502-Y Bomull  

Spotter i gipshimling.  
1 lyspunkt for baderomsmøbel  
Elektriske varmekabler i gulv m/ termostat   

Ett-greps servantbatteri  
Dusjbatteri  
Dusjhjørne m/ herdet gl.  
Vegghengt toalett  
Sluk 

Avtrekksventil  Baderomsmøbler i henhold til egen 
tegning.   
Inkl lyslist og speil.  

SOVEROM  
 
  

13 mm eik lamell 
parkett  
3 stavs matt lakk.  

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 

flate. Farge S0502-Y 
Bomull 

Sparklet og malt gips fl.  

Farge S0502-Y Bomull 
1 takpunkt uten armatur med bryter   
Doble stikkontakter ved gulv   

  
  

Tilluftsventil  Garderobe skap leveres ikke.  

WALK IN  
 
  

13 mm eik lamell 
parkett  
3 stavs matt lakk.  

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 

flate. Farge S0502-Y 
Bomull 

Nedsenket gips himling.  
Sparklet og malt gips. Farge 

S0502-Y Bomull 

1 takpunkt uten armatur med bryter   
Doble stikkontakter ved gulv   

  
  

Tilluftsventil  Garderobe skap leveres ikke.  

BOD/ VASK Fliser 20x20 cm grå 
gulvflis. Inkl 
membran og 
sokkelflis 

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 

flate. Farge S0502-Y 
Bomull 

Nedsenket gips himling.  
Sparklet og malt gips. Farge 

S0502-Y Bomull 

1 takpunkt ink armatur med bryter   
Dobbel stikkontakt ved gulv  
1 stikkontakt for vaskemaskin  
1 stikkontakt for tørketrommel  
(NB Kondenstørketrommel)  

Håndslukkeapparat 6 kg 
ABC pulver  
Vanntilførsel og avløp for 
vaskemaskin  
Sluk 

Avtrekksventil.   Leveres uten innredning  
  

WC 13 mm eik lamell 
parkett  
3 stavs matt lakk.  

Sparklet og malt 
betong- eller gips- 

flate. Farge S0502-Y 
Bomull 

Nedsenket gips himling.  
Sparklet og malt gips. Farge 

S0502-Y Bomull 

1 lyspunkt for baderomsmøbel  
1 takpunkt ink armatur med bryter 
 

Ett-greps servantbatteri  
Vask 
Speil 

Avtrekksventil  

BALKONG  

Ikke 4F 
Betong  
  

Fasademateriell  
  

Ikke tak over balkong 1 lyspunkt m/ fotocelle og armatur  
1 dobbel utvendig stikkontakt  

    Kombinert glassrekkverk og tette felt 
med rekkverksstolper og håndløper   

TAKTERRASSE  Betongheller 
  

Fasademateriell  
  

Delvis tak i tre. 
Se stiplet linje på tegning  

1 lyspunkt m/ fotocelle og armatur  
1 dobbel utvendig stikkontakt  

 Vannutkaster   Spilerekkverk med rekkverksstolper og 
håndløper   
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