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1 0BDEFINISJONER OG FORKORTELSER 
 
 
Begrep  Definisjon 
DAK Data Assistert Konstruksjon 
SRO Styring, Regulering og Overvåkning 
BIM BygningsInformasjonsModell 
P&ID Tegninger (flytskjema) som viser detaljert beskrivelse av 

utstyr og instrumentering 
XREF Referansefiler i AutoCAD 
WCS World Coordinat System. Tegningens hovedkoordinatsystem 
UCS User Coordinat System. Lokalt brukerdefinert 

koordinatsystem i tegningen som ikke påvirker tegningens 
hovedkoordinatsystem 

DWG AutoCAD sitt filformat. 
SCD System Control Diagram 
P&ID Tegninger som viser detaljerte beskrivelser av utstyr og 

instrumentering. 
Prosessflytskjema Tegninger som beskriver flyten i en prosess. 

Prosessflytskjema gir en overordnet oversikt over prosessen 
og inneholder ikke detaljert beskrivelser av utstyr. 

 

2 1BFORMÅL 
 
Formålet med dette dokumentet er å gi overordnede rammebetingelser for utarbeidelse 
av Data Assistert konstruksjon for å sikre et enhetlig preg på Hafslund Varmes DAK-
tegninger og modeller uavhengig av hvem som har produsert dem. 

3 2BOMFANG 
 
Dokumentet inneholder overordnede krav for bruk av DAK i Hafslund Varme. 
Spesifikasjonen gjelder for alle leverandører som produserer/reviderer tegninger og 
modeller for Hafslund Varme. Ved forespørsel og avtaleinngåelser om 
prosjekteringsoppgaver kan det spesifiseres krav utover det som er nevnt i denne 
spesifikasjonen. 

4 3BGENERELLE KRAV TIL TEGNINGER 
 

4.1 7BPROGRAMVARE 
 

Hafslund Varme har standardisert på følgende programvare for produksjon av 
tegninger/modeller: 
Innenfor faget elektro og automasjon (SRO) skal tegninger/modeller produseres i 
EPLAN Electric P8. Prosessflytskjema og P&ID skal produseres i AutoCAD P&ID. 
Rørarrangement/isometriske tegninger skal produseres i "ren" AutoCAD eller AutoCAD 
Plant 3D. I prosjekter hvor Hafslund Varme krever at det skal produseres 3D-modell, 
skal AutoCAD Plant 3D benyttes. Bruk av annen programvare (moduler) enn det som 
er nevnt over må avtales med Hafslund Varme. 
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4.2 8BTEGNINGSNUMMER 
 
Tegningsnummer skal være ihht. Hafslund Varmes tegningsnummerserie. 
Tegningsnummer utleveres av Hafslund Varme i hvert enkelt prosjekt på forespørsel. 
Forespørsel sendes til dokvarme@hafslund.no med følgende info: 
Hvilke oppdragsnummer/prosjektnummer det gjelder, hvilke type tegningskategori som 
skal produseres og antall innenfor hver tegningskategori. 
For tegningskategorier, se tabell 4.2 nedenfor: 
 
Tabell 4.2 
Varmesentraler Distribusjonsnett/kunde 
Fellessaker Kundesentral 
Bygningsteknisk Innendørs primær-/sekundærledning 
VVS (byggets ventilasjon, varme og 
sanitæranlegg) Utendørs primær-/sekundærledning 

Rørarrangement Kum primær-/sekundærnett 
Elektro og automasjon Trekkerør 
Prosessflytskjema, P&ID Alarm 
Brann  
 

4.3 9BFILNAVN 
 
Alle filer skal angis med tegningsnummer først i filnavnet med etterfølgende 
forklarende tittel. Eksempel: 131.16-215601 – Prosessflytskjema Vika varmesentral 
fjernvarmesystem.dwg 
 

4.4 10BTEGNINGENS OPPBYGNING OG UTØRELSE 
 
Alle tegninger som produseres for Hafslund Varme skal produseres med Hafslund 
Varmes tegningsmaler som ligger på hafslund.no 
I modellrom skal det alltid tegnes i sann størrelse (1:1). Det skal alltid henvises til 
relaterte tegninger i tabellformat og i selve tegningen der hvor dette er naturlig. 
 

4.4.1 14BGEOGRAFISK RELATERTE TEGNINGER 
 
For alle geografisk relaterte tegninger skal det brukes Euref 89 sone 32 som 
koordinatsystem. Origo skal være sammenfallende med Euref origo på ekvator. 
For AutoCAD tegninger vil dette si WCS (World Coordinat System).  
Det er opp til enhver å bruke brukerdefinerte koordinatsystemer (UCS i AutoCAD).  
Disse vil naturlig være sammenfallende med bygningers aksenett eller tilsvarende.  
Origo og rotasjonsretning kan settes slik det passer best til enhver tid så lenge 
modellen ikke flyttes i verdenskoordinatsystemet. 

 

4.4.2 15BLAGDELING 
 

Lagdelingen i tegningene skal organiseres ved at streker, tekst, målsetting, symboler 
og figurer skal ligge på forskjellige lag og være tegnet inn kun en gang i modellen. 
Lagdelingen skal også være av en slik karakter at de forskjellige elementene i detalj 
kan slåes av og på etter behov. Lagene skal ha lagnavn som gjør de enkelt å 
identifisere. 

mailto:dokvarme@hafslund.no
http://www.hafslund.no/om-hafslund/artikler/les_artikkel.asp?artikkelid=1452


Krav til Data Assistert Konstruksjon (DAK) i Hafslund Varme   
11/50231-52650  Revisjon F02 av 19.03.2013 
                        Side 5 av 8 

4.4.3 16BLINJETYPER 
 
Når det gjelder linjetyper og linjetykkelser så henvises det til NS 8302. For spesielle 
fagområder kan det være nødvendig å bruke andre linjetyper eller linjetykkelser enn 
de som er beskrevet i standarden. Linjenes betydning skal da være angitt i andre 
standarder eller forklares på den aktuelle tegningen. 
 
 

4.4.4 17BSYMBOLER 
 
Symboler skal legges inn som blokker i tegningen/modellen. Symbolene skal være 
ihht. ISO 14617/IEC60617 (grafiske symboler for diagram) og IEC 61082 
(elektroteknisk dokumentasjon) 
Se tegning 130-110184 (under Tegningsmaler) for P&ID og dokumentet "Hafslund 
Varme – SCD legend" for SCD (oversendes på forespørsel) 
 
 

4.4.5 18BLAYOUT, PLOTTEFILER 
 
Tegninger skal ikke baseres på CTB-filer (plottefiler) som styrer fargene på utskrifter 
hvis ikke CTB-filene et distribuert av Hafslund Varme. 
 
 

4.4.6 19BRASTER, XREF OG OLE OBJEKTER 
 

Det skal ikke settes inn rasterfiler i tegningene. Firmalogoer o.l. skal tegnes og være 
en integrert del av tegningen. I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak, f.eks. scannet 
tegningsunderlag som ikke er hensiktsmessig å vektorisere.   
Eksterne referanser (XREF) kan benyttes i prosjektet, men må knyttes til tegningen 
før som bygget tegning overleveres. 
Bruk av OLE-objekter i tegninger må godkjennes av Hafslund Varme hvis ikke OLE-
objektene allerede ligger i en tegningsmal distribuert av Hafslund Varme. 
 
 

4.4.7 20BBIM 
 
Hafslund Varme har pr dags dato ikke tatt mål av seg til å benytte BIM. Hvis den 
prosjekterende benytter applikasjoner som støtter BIM er det likevel et ønske at mest 
mulig av den informasjonen som tilføres modellene er korrekt. Det vil i praksis si at en 
ikke skal tegne streker i stedet for kabler, rør og symboler uten intelligens etc. 
Modellfilene/tegningene har lang levetid og dersom det vil bli aktuelt å ta i bruk BIM 
ved senere anledning, er det ønskelig at modellfilene i størst mulig grad er 
informasjonsmodeller, og er bærere av korrekt informasjon. 
 
 

4.4.8 21BUTFYLING AV TITTEL- OG REVISJONSFELT 
 
Det skal kun benyttes store bokstaver i tittelfelt og revisjonsfelt. 
Feltene skal fylles ut ihht tabell 4.4.8: 
 
 

http://www.hafslund.no/om-hafslund/artikler/les_artikkel.asp?artikkelid=1452
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Tabell 4.4.8 
 
Forklaring på feltene i Tittelfelt-block 

Tegning nummer (i tittelfelt) Fyll inn tegningsnummer utlevert av Hafslund 
Varme 

Tegning nummer (i marg) Fyll inn samme tegningsnummer som i feltet over 

Revisjonsnummer Gjeldene revisjon for tegningen fylles inn i dette 
feltet ihht kap.5 Revisjoner 

Tittel (linje 1) 

Her fylles det inn adresse på anlegget det gjelder. 
På tegninger for varmesentraler og pumpestasjoner 
skal det angis hvilke ”objekt” det gjelder. 
(eksempel: HARALDRUD VARMESENTRAL) 

Tittel (linje 2) Her fylles det inn en beskrivende tekst for tegningen 

Tittel (linje 3) Her skal AKS-, KKS- eller ISO-nummer fylles inn.  
 

Tittel (linje 4) I dette feltet skal det beskrives hva tegningen 
inneholder, plan, snitt, profil, P&ID osv 

Tittel (linje 5) Ledig 

Dok. Dato (ÅÅÅÅ-MM-DD) Her fylles inn dato for tegningens oppstart. 
Datoformatet skal være slik: åååå-mm-dd. 

Tegnet av (Saksbeh) Her fylles det inn initialene til den personen som har 
tegnet/prosjektert tegningen. 

Målestokk Her skal tegningens hovedmålestokk angis når 
tegning er plottet ut i 1:1. 

Format Feltet er ferdig utfylt med tegningens format, A1 
osv. Skal ikke endres. 

Erstatning for Erstatter tegningen en gammel tegning, skal 
tegningsnummer for gammel tegning fylles inn her 

Konsulent Her fylles konsulentens firmanavn inn. Dette er en 
skjult attributt i tittelfeltet.  

Prosjektnr Hafslund Varme Her fylles inn prosjektnr./oppdragsnr. oppgitt av 
Hafslund Varme. 

Oppdragsnr. Entreprenør/konsulent Her fylles entrprenørs/konsulentens 
oppdragsnummer inn om det er behov. 

Forklaring på feltene i Revisjon-block 

Revisjons nummer Fyll in revisjonsnr. for tegningen ihht kap.5 
Revisjoner 

Revisjons dato (ÅÅÅÅ-MM-DD) Fyll inn revisjonens dato. 
Datoformatet skal være slik: åååå-mm-dd. 

Revisjon gjelder Kort beskrivelse av hvilke endringer som er gjort. 

Revisjon tegnet av Her fylles det inn initialene til den personen som har 
tegnet/prosjektert revisjonen av tegningen. 

Revisjon godkjent av Her skal initialene til den som formelt godkjenner 
revisjonen av tegningen hos utførende fylles inn. 

Revisjon godkjent dato  
(ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Her skal dato for når revisjon av tegningen er 
godkjent fylles inn. Datoformatet skal være slik: 
åååå-mm-dd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Krav til Data Assistert Konstruksjon (DAK) i Hafslund Varme   
11/50231-52650  Revisjon F02 av 19.03.2013 
                        Side 7 av 8 

 
Eksempel på korrekt utfylt tittelfelt: 

 

5 4BREVISJON AV TEGNINGER 
 
Når det gjøres endringer på anlegg som påvirker den eksisterende dokumentasjonen, 
skal dokumentasjonen revideres, slik at dokumentasjon stemmer med virkeligheten. 
Endringer på anlegg kan også kreve ny dokumentasjon. Hafslund Varme vurderer om 
det skal revideres eller skapes ny dokumentasjon i hvert enkelt prosjekt. 

 
Hver gang tegninger revideres skal dette markeres ved at neste stigende 
revisjonsnummer fylles inn i feltet Revisjonsnummer i blokken som heter Tittelfelt. 
I tillegg skal blokken Revisjon settes inn på nytt i tegningen om det ikke finnes en som er 
"ledig" fra før i tegningen og fylles ut ihht. kap 4.4.8. 
Revisjonshistorikken skal alltid angi siste revisjon øverst. Revisjonsnummeret består av 
en revisjonskode (A-U) og et revisjonstall (01-99), totalt 3 karakterer.  

 
Endringer merkes iht. NS 8310 med revisjonssky og revisjonssymbol som angir 
revisjonsnummer. Revisjonssky og revisjonssymbol legges på eget lag (eks. revisjon-01) 
og tegnes i layout (paperspace). Sky og symbol usynliggjøres ved neste revisjon. 

 
 

5.1 11BREVISJONSKODER 
 

Følgende revisjonskoder skal angi formålet med revisjonen: 
A = Intern utgave 
B = For kommentar hos oppdragsgiver (Hafslund Varme) 
C = For anbud-/tilbudsforespørsel 
D = For kontrakt 
E = For bygging, fabrikasjon,(arbeidstegning) 
F = Endelig utgave (ferdig), Som bygget 
U = Utgått 
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5.2 12BREVISJONSTALL 
 

Revisjonstallet for et dokument eller en tegning er et sekvensielt tall som øker med 1 
hver gang en ny revisjon av dokumentet blir utgitt. Revisjonsnummeret starter på 01 
som også er første utgave av dokumentet. Hvis revisjonskoden endres, skal også 
revisjonstallet endres. 
Eksempel: A01, B02, C03, D04, E05, E06, F07 

 
 

5.3 13BKODING AV UTGÅTTE TEGNINGER 
 

Når en tegning eller et dokument utgår skal dette synliggjøres ved revidering. Den nye 
revisjonen skal ha revisjonskode U og nytt revisjonstall.  
Det skal også henvises til eventuelle dokumenter som erstatter det gamle. 

6 5BSLUTTDOKUMENTASJON, SOM BYGGET 
 
All sluttdokumentasjon skal oversendes i original-format + PDF 
For prosjekter som er dokumentert i EPLAN betyr dette at det skal det overleveres en 
zw1-fil i tillegg til PDF-fil. 
For tegninger/modeller som er produsert i AutoCAD, AutoCAD P&ID og AutoCAD Plant 
3D, betyr dette at det skal overleveres tegninger/modeller i dwg-format med alle 
tilhørende databaser/biblioteker for 3D-modeller. 
På "som-bygget"-tegninger skal alle revisjonsskyer og revisjonssymboler være fjernet. 
XREF som er benyttet må knyttes til den ferdige tegningen (i AutoCAD: xbind, 
eTransmit). 
PDF- tegninger skal være korrekt orientert og vise lagdeling (egen funksjon i Acrobat). 
Produseres tegningen med fler enn 1 layout (flere tegninger i 1 fil), skal navnet på layout 
være lik tegningsnummer. Det skal ”ryddes opp” i tegningen før overlevering til Hafslund 
Varme.  
Med ”ryddes opp” menes data som ikke er i bruk i tegningen slik som block, lag + +, og 
objekter som ligger rundt og ”svever” (purge-kommando). Når en kjører Zoom – Extents-
kommando skal det ikke befinne seg objekter utenfor tegningsrammen i layout. 

 
Tegninger/modeller og annet materiale utarbeidet i prosjekt betalt av, eller administrert 
av oppdragsgiver er oppdragsgivers eiendom. 

7 6BREFERANSER 
 

Dokumentreferanse Beskrivelse 

Tegningsmaler Hafslund Varmes tegningsmaler i zippet mappe på  
Hafslund.no 

Tegning 130-110184 
(under Tegningsmaler) 

Oversiktstegning symboler i zippet mappe på 
Hafslund.no 

Instruks for fjernvarmeutbygging Krav ifm. leveranser på distribusjonsnett og 
kundesentraler 

Hafslund Varme – SCD legend 
(oversendes på forespørsel) Mal for System Control Diagram 

http://www.hafslund.no/om-hafslund/artikler/les_artikkel.asp?artikkelid=1452
http://www.hafslund.no/om-hafslund/artikler/les_artikkel.asp?artikkelid=1452
http://www.hafslund.no/files/file/om_hafslund/leverandor/fjernvarme/Instruks%20for%20fjernvarmeutbygging%20tidligere%20versjon.pdf

	1 DEFINISJONER OG FORKORTELSER
	2 FORMÅL
	3 OMFANG
	4 GENERELLE KRAV TIL TEGNINGER
	4.1 PROGRAMVARE
	4.2 TEGNINGSNUMMER
	4.3 FILNAVN
	4.4 TEGNINGENS OPPBYGNING OG UTØRELSE
	4.4.1 GEOGRAFISK RELATERTE TEGNINGER
	4.4.2 LAGDELING
	4.4.3 LINJETYPER
	4.4.4 SYMBOLER
	4.4.5 LAYOUT, PLOTTEFILER
	4.4.6 RASTER, XREF OG OLE OBJEKTER
	4.4.7 BIM
	4.4.8 UTFYLING AV TITTEL- OG REVISJONSFELT


	5 REVISJON AV TEGNINGER
	5.1 REVISJONSKODER
	5.2 REVISJONSTALL
	5.3 KODING AV UTGÅTTE TEGNINGER

	6 SLUTTDOKUMENTASJON, SOM BYGGET
	7 REFERANSER

