
Prosjektering:

Arbeider utføres normalt etter NS 8402 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag hon-
orert etter medgått tid». Dersom arbeidet skal inneholde installasjon vil tilbudet normalt være i henhold til 
NS 8407 «Totalentreprise». 
SIMONA Stadpipe har ikke ansvar for utstyr eller forventet virkning av utstyr levert kunde, herunder tap 
over, eller vannmengder gjennom utstyr. (NS 8417:2011 punkt 1.9, 25 og 25.2)
SIMONA Stadpipe har ikke ansvar for grunnforhold i henhold til NS 8417:2011 23.2. 
Det forutsettes av graveentreprenør som hovedregel bruker de krav som gis i NS 3240-F, beskrivels-
estekster for bygg, anlegg Del F: Grunnarbeider og installasjoner, samt VA-Miljøblad nr 5. Grøfte utførelse 
fleksible rør. Dersom dette må fravikes av hensyn til konstruksjoner eller layout som kommer frem under 
prosjektering, må dette skriftlig varsles.

Installasjon:

Rørtekniske anlegg prosjekteres og utføres i henhold til gjeldende offentlige lover, forskrifter og standard-
er. For rørtekniske anlegg på land brukes NS 3420-U som grunnlag for arbeidene, dersom annet ikke er 
avtalt. Sanitæranlegget dimensjoneres i samsvar med « Normalreglement for sanitæranlegg ». 
Vi monterer komplette anlegg, og bruker vanligvis følgende standarder:
• NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt
• NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
• NS 8417 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser

Alle arbeider følger «NS 3420-U:2019 Rørinstallasjoner», der ikke annet er spesifisert. Som hovedregel 
leveres alle flenser galvaniserte med boring som PN10 der ikke annet er beskrevet. Alle klammer og bolter 
leveres som varm galvanisert, om ikke annet er avtalt. 
Dersom ikke annet er spesifisert, leveres rør fra Ø32mm til og med Ø63mm i SDR 11. Rør fra Ø75mm til 
og med 250mm leveres i SDR 17. Rør i fra Ø280mm og over leveres i SDR 26. Der ikke annet er spesi-
fisert vil rørdeler opp til og med 250mm leveres i sprøytestøpt utførelse, rørdeler fra 280mm og oppover 
leveres enten segmentsveiste / speilsveiste eller sprøytestøpte.

Rørleveranser på landbaserte oppdrettsanlegg leveres i henhold til; 9416:2013 «Landbaserte akvakultur-
anlegg for fisk - Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad» 
og; «Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk» av 01.01.2018.

SIMONA Stadpipe rørdeler produseres i henhold til NS-EN 12201-3 Annex B. Sveiser utføres og doku-
menteres i henhold til NS 416-1:2008. Som utførelse følges den standard som er angitt i tilbudet, normalt 
sett NS-8406. SIMONA Stadpipe leverer kontrollskjema for testing / trykkprøving der det er nødvendig. 

Det forutsettes av graveentreprenør som hovedregel bruker de krav som gis i NS 3420-F, Beskrivels-
estekster for bygg, anlegg Del F: Grunnarbeider og installasjoner, samt VA-Miljøblad nr 5. Grøfteutførelse 
fleksible rør. 

Produksjon:

Tilbud gjelder i 30 dager. Deretter kan det forekomme prisstigninger. Leveringsbetingelser er FCA Stad-
landet, Incoterms 2010. SIMONA Stadpipe rørdeler produseres i henhold til NS-EN 12201-3 Annex B. 
Sveiser utføres og dokumenteres i henhold til NS 416-1:2008. Reduksjonsfaktor på samlestokker og 
grenrør er tilsvarende t-rør. 
Kjøper har risikoen for at tekniske data og varen i sin helhet er tilpasset kjøpers behov. Er varen ikke bestilt 
etter en standard, eller med angitte kvalitetskrav, leveres varen uten ansvar for spesielle kvalitetskrav. 
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