ca. 22400

Stålprofil deles for å forenkle
demontering

HENVISNINGER:
Byggteknisk kravspesifikasjon for stasjonsanlegg, SDOK-119-34.
Vedlegg F til byggteknisk kravspesifikasjon for stasjonsanlegg, SDOK-119-32.
Teknisk spesifikasjon Flammerister av stål profilplank, SDOK-119-25.
ANMERKNINGER:
Konstruksjonene må dimensjoneres mht. belastninger og grunnforhold.
Vanntett konstruksjon under nivå 0,0.
BETONGKONSTRUKSJONER

ca. 11000

Svellebånd i overgang dekker og vegg
Maskimal vekt per element i bjelkestengsel skal være 3.5 tonn.
Løftehull eller kroker i elementene.
NB! Alle skinnene må stikke 2-3 mm over betongen for å hindre
avskalling. Gjelder både skinner på plate og på vanger.

DØRER
Det er vist to alternative plasseringer av frontdør. Bare en av plasseringene
skal benyttes.

Det er vist fire alternative plasseringer av rømningsdører, en på hver
sjaktside og to på baksiden. Bare en av plasseringene skal benyttes.
Den valgte plasseringen bør være diagonal i forhold til frontdør.

Alle dørene må også oppfylle følgende krav:
Underkant av terskel skal være 300 mm over nivå på skinnene. Alle dører
skal være i klasse KDS10 eller tilsvarende og med panikkbeslag. Dør for
adkomst til bekjemping av brann skal ha utvendig karmmål på 2000 x 2200
mm. Andre dører skal utvendig karmmål 1000 x 2100 mm.

Advarselskilt med tekst:
Forbud mot kjøretøy og lift på:
- flammerister / profilplank av
stål
- luke nedstigningssjakt.

Pakning for tetting
Kanal langs skinner tettes
ved bjelkestengsel

Fasade sjaktfront
1 : 50

ca. 18100

Fasade høyre sjaktside
1 : 100

Fasade bakside sjakt
1 : 100

Fasade venstre sjaktside
1 : 100
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