Køge Kommune
Sag:
Indhold

Byggeprogram
10 plejeboliger med serviceareal
Ny Føllehavegård

Dato: 25. marts 2020
Rev. 22/9- Fase 1-GB
Side 1 af 144

Indhold
1.0

GENERELT ........................................................................................................... 3

1.1

Baggrund ........................................................................................................... 3

1.2

Vision ............................................................................................................... 3

1.3

Medarbejdere ...................................................................................................... 5

1.4

Plangrundlag ....................................................................................................... 6

1.5

Agenda 21.......................................................................................................... 6

1.6

Arkitektur ........................................................................................................... 6

1.7

Hjælpemidler og velfærdsteknologi ............................................................................ 8

1.8

Niveaufri adgange – krav til tilgængelighed .................................................................. 8

1.9

Adgangsforhold ................................................................................................... 9

1.10

Renovation ......................................................................................................... 9

2.0

RUMBESKRIVELSER/RUMSKEMAER ....................................................................... 10

3.0

TEKNISKE KRAV.................................................................................................. 54

3.1

Overordnede krav ............................................................................................... 54

3.2

Indeklima ......................................................................................................... 55

3.3

Bygningsbasis ................................................................................................... 58

3.4

Primære bygningsdele ......................................................................................... 59

3.5

Komplettering - udvendigt ..................................................................................... 64

3.6

Komplettering - indvendigt ..................................................................................... 67

3.7

Overflader ........................................................................................................ 76

3.8

VVS-installationer ............................................................................................... 81

3.9

Sprinkleranlæg .................................................................................................. 87

3.10

Elektriske installationer......................................................................................... 88

3.11

Landskab ........................................................................................................ 113

4.0
4.1

KRAV TIL TOLERANCER....................................................................................... 115
Generelt ......................................................................................................... 115

5.0

BYGHERRELEVERANCER .................................................................................... 117

6.0

KOORDINERING AF GRÆNSEFLADER .................................................................... 118

7.0

DRIFT OG VEDLIGEHOLD ..................................................................................... 119

8.0

TOTALENTREPRISENS GENNEMFØRELSE .............................................................. 120

8.1

Vinterbyggeri og vejrligsdage................................................................................. 120

8.2

Rapportering .................................................................................................... 120

8.3

Kvalitet ........................................................................................................... 121

8.4

Projektering, tilsyn og projektopfølgning .................................................................... 125

8.5

Sikkerhed og sundhed ......................................................................................... 128

Rød tekst = ændringer / Gennemstregning = Udgået / Grøn = skal afklares med bygherre / XXXX = skal vi have løst.

Køge Kommune
Sag:
Indhold

Byggeprogram
10 plejeboliger med serviceareal
Ny Føllehavegård

Dato: 25. marts 2020
Rev. 22/9- Fase 1-GB
Side 2 af 144

8.6

Arbejdsmiljøloven og brandtekniske forskrifter ............................................................. 129

8.7

Bygherrens skema B indberetning .......................................................................... 129

8.8

Afhjælpning af mangler, aflevering, 1- og 5-års eftersyn ................................................. 130

8.9

Drifts- og vedligeholdelsesmanual .......................................................................... 131

8.10

Byggepladsforhold ............................................................................................. 134

8.11

Afsætning, forsyning og myndigheder ...................................................................... 142

8.12

Krav til reparationer og rengøring ........................................................................... 144

Rød tekst = ændringer / Gennemstregning = Udgået / Grøn = skal afklares med bygherre / XXXX = skal vi have løst.

Køge Kommune
Sag:
1.0 Generelt

Byggeprogram
10 plejeboliger med serviceareal
Ny Føllehavegård

Dato: 25. marts 2020
Rev. 22/9- Fase 1-GB
Side 3 af 144

BYGGEPROGRAM
1.0

GENERELT

1.1

Baggrund
Nærværende byggeprogram omhandler opførelsen af etape 2, Ny Føllehavegård, der opføres iht. almenboligloven som støttet byggeri og skal blive hjem for 10 borgere med psykisk og fysisk handicap. De 10 plejeboliger med tilhørende fælles- og servicearealer skal udgøre etape 2 på Fuglebæk Allé 32 i Køge Nord, hvor
etape 1 er et plejecenter for 32 beboere, der blev opført i 2018.
Det eksisterende Føllehavegård, hvor 7 af de kommende 10 beboere bor, blev oprettet i 1990 og ligger ved
Lellinge, i en ældre bebyggelsen på en stor naturgrund. Bygningerne er slidte og ikke tidssvarende hverken
for beboerne eller personalet, da det f.eks. ikke kan imødekomme de tilgængelighedsudfordringer med beboere der ældes (kørestole, lifte mm.). Dette er et problem da det er væsentligt at beboerne kan bo her hele
deres voksenliv.

1.2

Vision
Beboerne har svære udviklingshandicaps både psykisk og fysisk, og en stor del af borgerne er kørestolsbrugere, der ikke har talesprog. Det er en meget sensitiv gruppe, med behov for støtte og forudsigelighed, for at
kunne fungere i følelsesmæssig balance. Beboerne har brug for særlig støtte for at kunne indgå i relation med
andre, støtte til at være i aktiviteter, sociale sammenhænge og hjælp til at understøtte kontakten og samvær
med deres familier. Beboerne kan derudover have svært ved at beskæftige sig selv, og kan kun i begrænset
omfang holde pause alene, da de har behov for trygheden i personalets nærvær.
Visionen for det Ny Føllehavegård, er at skabe et trygt hjem for de 10 beboere, der er i sin udformning, materialevalg og detaljeløsninger både understøtter beboernes særlige behov og hjælper personalet i deres krævende hverdag.
Boligen
Boligerne skal fungere som beboernes private base,
hvor de har mulighed for at trække sig tilbage, og opholde sig med deres familie. Der er enkelte beboere,
der i perioder skal afskærmes fra de øvrige beboere.
Der er derfor behov for to typer boliger, otte almindelige boliger og to skærmede boliger. Det skal være
muligt at afgrænse de to skærmede boliger fra de
øvrige boliger, både enkeltvis og sammen om en indre oase.
I de skærmede boliger skal der indtænkes flugtveje
for personale, så det altid er muligt at forlade et rum.
Der er derfor behov for to døre fra badeværelser og
en terrassedør fra boligen. Der skal være mulighed
for at opdele opholds- og soveareal.
Øvrige boliger samles i klynger, f.eks. sammen to og
to med en fælles indgangsniche, der kan skabe mulighed for fællesskaber på tværs af boligerne. Lange
gange der kan virke urooptrappende skal så vidt muligt undgås, ligesom boliger ikke kan placeres med
direkte døre til fællesrum, da det vil invitere til utilsigtede ’besøg’ i beboernes private boliger.
I udformningen af boliger og forbindelser, er det vigtigt at holde sig for øje, at det er beboere med helt
særlige behov, der er sårbare og yderst sensitive.
De er følsomme over for støj og lyde, og kan samtidig
selv være meget larmende. De forstyrrer derfor nemt
hinanden, og der skal i både boliger og fællesarealer,
være særligt fokus på rumakustik og justerbar belysning.
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Fællesarealer
Vellykkede fællesarealer er et meget væsentligt parameter for projektet. Der skal indarbejdes to typer
fællesarealer, større fælles opholds- og spisestuer,
hvor der er plads til alle, og et antal mindre decentrale oaser. De mindre oaser skal fungere som tryghedsbaser for beoerne, hvor de i en overskuelig
skala kan være alene eller opholde sig i små grupper, og efter temperament, overskud og dagsform
deltage i det større fællesskab.
Der ønskes god visuel sammenhæng mellem boliger, fællesrum og oaser, så nærhed mellem personale og beboere understøttes, dette er særligt vigtigt
for personalet, da overblik er et væsentlig sikkerhedsparameter i hverdagen. Derudover ønskes en
åben forbindelse mellem den fælles spisestue og
fælleskøkken, så beboerne kan se og lugte maden
bliver tilberedt, så appetitten skærpes, og måske falder der lidt af undervejs til en særlig sulten sjæl.
Belysning og akustikregulering er vigtige faktorer for
at undgå konfliktoptrapning, der kan eventuelt arbejdes med intelligent styret belysning. Der skal altså
være fokus rumakustik og lydisolering ved boliger og
opholdsrum, samtidig med at der skabes en hjemlig
stemning. Derudover skal forbindelsen til naturen
understøttes, via både materialevalg og rumudformning, da naturen har en dokumenteret beroligende
effekt.
Der skal desuden etableres et fælles baderum, med
plads til mobilt hæve-sænke karbad og stort bruseleje, der giver mulighed for sansestimulerende og
beroligende aktivitet ved psykisk uro.

Servicearealer
Der skal udover de tekniske servicearealer (teknik,
rengøring og depoter) etableres et personaleafsnit,
der placeres centralt ift. boligernes fællesareal. Her
har personalet adgang til personalerum, lederkontor,
bad, toiletter og garderobe, samt vagtstue til sovende
nattevagten.
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Bruttoarealer for etape 2
10 plejeboliger udføres med et bruttoareal på ca. 75 m² pr. bolig. I alt ca. 750 m².
Bruttoarealet for boligen skal indeholde:
• boligen med tekøkken, ophold, soveværelse og bad/toilet
• boligens andel i fællesarealer: fælleskøkken, køkkendepot, fælles spise- og opholdsrum, oaser, fælles
baderum og vaskeri
• boligens andel i fælles gangarealer
Nettoarealet for den private bolig (tekøkken, ophold og soveværelse) skal udgøre ca. 25 m² for alm. bolig og
ca. 28 m² for den skærmede bolig. Arealet iht. vedlagte tegninger.

Servicearealer udføres med et bruttoareal på ca. 100 m², og skal indeholde:
Arealet iht. vedlagte tegninger.
•
•
•
•
•
•
•
•

personalerum
lederkontor
vagtstue
toiletter, bad og garderobe
rengøringsrum
depoter
teknikrum
servicearealets andel i gangarealer

Det samlede bruttoareal for etape 2 vil være ca. 850 m².
Arealet iht. vedlagte tegninger.
Derudover udføres uopvarmede arealer, der skal indeholde:
• depoter
• renovation
• samt overdækning til cykler, ladcykler og lign.
Alle rum iht. rumskema.
Udendørs fællesarealer
Det eksisterende Føllehavegård ligger på en stor naturgrund med rig mulighed for udendørs aktiviteter både
som samlet beboergruppe og alene i oaser.
De nye udendørs fællesarealer skal understøtte visionerne for de indendørs, med plads til både fælles ophold,
og ophold i små grupper eller alene. Der skal skabes en fælles have med forskellige beplantninger (træer,
buske mm.), overflader med forskellig taktilkarakter (græs, sand mm.) og plads til forskellige aktiviteter som
f.eks. trampolin, gynge, rygeplads samt terrasser. De flisebelagte terrasser ved bebyggelsen skal forbindes
med oaser og aktiviteter via stier, der sikre kørestolsvenlig adgang til alle områder af det udendørs areal.
Der skal ligesom i etape 1 indtænkes en lukket gårdhave med direkte forbindelse til fællesarealer og boligers
gangareal, som giver mulighed for ophold i rolige omgivelser skærmet for udefrakommende støj så som trafikstøj.
Udvendige arealer, terrasser mv iht. vedlagte tegninger og designmanual.
1.3

Medarbejdere
Bebyggelsen vil rumme en række medarbejdere med forskellig baggrund, men med ønske om tværfagligt og
professionelt samarbejde. Indretningen såvel som processen i projektets tilblivelse skal afspejle Køge Kommunes ønske om høj medarbejdertilfredshed og høj social kapital, hvor et godt psykosocialt arbejdsmiljø,
kvalitet og produktivitet går hånd i hånd.
Til boligerne er der tilknyttet et fast plejepersonale, der har arbejdsplads i borgernes private og fælles boligareal. Der er i alt ca. 30 medarbejdere samt evt. lejlighedsvist elever, hvoraf max. 10 er på arbejde samtidigt.
Personalet udfører alle pleje- og omsorgsfunktioner samt den praktiske husholdning og administration vedr.
boligerne. De har egne personalerum, der skal danne rammer for mindre møder, samtaler, spisepauser og
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administrative opgaver. Personalet har adgang til omklædningsfaciliteter i etape 1, men har i etape 2 også
bad, toiletter og garderobe reserveret til plejepersonalet, hvilket placeres ved vagtstuen der fungerer som base
for nattevagten.
Nogle beboere kan være meget udadreagerende, og personalet kører derfor et rotationsprincip, så de ikke
gennem en hel arbejdsdag skal håndtere en kompleks beboer. Personalet har af den årsag brug for overblik
og mulighed for visuelt at følge med i flere områder, så de nemt kan hjælpe hinanden og rotere i opgaver.
Der skal derfor indtænkes overblik på tværs af funktioner, oaser og fællesrum, og der skal være mulighed for
at pædagogerne kan støtte hinanden i dagligdagen.
1.4

Plangrundlag
Nærværende projekt indgår i lokalplan 1057, der er vedtaget i Byrådet i januar 2016. Lokalplanen er vedlagt
udbudsmaterialet.

1.5

Agenda 21
Køge Kommune har i august 2008 vedtaget Agenda 21 Strategi 2008.
Agenda 21 strategien har til formål at fremme bæredygtigt byggeri og Køge Kommune har på denne baggrund
indført indikatorer, der på sigt kan vise udviklingen i kommunen indenfor det sociale, økonomiske, kulturelle,
miljømæssige og sundhedsmæssige område.

1.6

Arkitektur
Etape 2 skal udføres i ét plan og placeres iht. vedlagte situationsplan med tæt forbindelse til den eksisterende
servicebygning, ankomstareal og parkeringsplads. Det er afgørende at en fremtidig udvidelse af plejecenteret
(etape 3) og udvidelse af parkeringsareal er mulig, og at bebyggelsen udformes i respekt for den i lokalplanen
skitserede vifteform.
Formsprog og materialevalg skal på harmonisk vis indpasser sig i den eksisterende bebyggelse, så etape 1
og 2 fremstår som en samlet enhed. Derfor skal karakteristiske træk fra etape 1 kunne aflæses i etape 2.
Karakteristiske træk fra etape 1
• karakter af tæt lav bebyggelse
• spring i facaden, så de individuelle boliger kan aflæses
• tilbagetrukket tagflade, så skalaen mindskes
• samling af boliger og fællesareal omkring en lukket gårdhave
• kombination af flade tage og ensidig taghældning
• jordfarver i teglsten kombineret med træ
Se vedlagte tegningsmateriale fra etape 1 og billeder af den opførte bebyggelse.
Arkitektur, konstruktioner og teknik ønskes at tilgodese krav om hhv. miljøvenlige materialer, godt indeklima,
lavt energiforbrug og lave udgifter til drift og vedligeholdelse.
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Generelle krav til bebyggelsen
• Gode dagslysforhold uden blændinger
•

Gode udsynsmuligheder både som stående, siddende og sengeliggende

•

Gode adgangsforhold med kørestole samt evt. hospitalssenge

•

Gode arbejdsforhold for personalet ift. udadreagerende beboere – overblik og sikkerhed

•

Tæt samspil mellem, hvad der sker inde i bygningerne og arealerne udenfor bygningerne

•

Fokus på lys og lyd pga. sensitive beboere

•

Karakter af hjemlighed, hvor institutionspræg i struktur og detaljer undgås så vidt muligt

•

Gangarealer skal mindsket mest muligt og indgå i varierede rumforløb

•

Fokus på god kvalitet i fællesarealer

•

Gode møbleringsmuligheder - anskueliggjort i tegningsmaterialet

•

Godt indeklima, herunder materialevalg, ventilation og solafskærmning m.m.
Solafskærmning ved gangareal, udføres med screens
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•

Lavt energi- og ressourceforbrug i alle byggeriets faser iht. byggeøkologiske vejledninger

•

Anvendelse af gode velkendte dokumenterede robuste/bestandige byggematerialer og byggesystemer

Hjælpemidler og velfærdsteknologi
Der skal skabes et byggeri, hvor de afgørende og relevante hjælpemidler samt velfærdsteknologi tænkes ind
fra starten. Det drejer sig dels om indretning og hjælpemidler til at borgere kan færdes så problemfrit som
muligt, og det drejer sig om hvad der er mest hensigtsmæssigt for personalet med personløftere og rengøring.
De elementer, der er stillet krav om, er beskrevet efterfølgende i byggeprogrammet. Entreprenøren er velkommen til at foreslå yderligere tiltag som særpris.
Øvrige nøgleord for byggeriet:
• Let tilgængelighed og overskuelighed for svækkede mennesker (krav)
• Hygiejne skal tænkes ind i såvel adgang til vaskeforhold som i fladerne, der skal være lette at tørre over.

1.8

Niveaufri adgange – krav til tilgængelighed
Bebyggelsen skal, uden at dette bliver et dominerende træk, som helhed disponeres med stor hensyntagen
til beboernes fysiske og psykiske svagheder, samt overholde gældende krav om tilgængelighed/indretning for
fysisk handicappede. Der skal bl.a. anvendes følgende lovkrav og publikationer.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gældende BR
SBI-anvisning 272
SBI-tjeklister om tilgængelighed
SBI-anvisning 249, Tilgængelige boliger – Indretning
DS-håndbog 186, Vejledning – Tilgængelighedskrav i BR18
DS-håndbog 105, Udearealer for alle
SBI-anvisning 263, Plejeboliger for personer med demens – Detaljer og eksempler
”Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl.” udgivet af Bygge og Boligstyrelsen
”Egnet byggeri for ældre og handicappede” 2001, udgivet af Ribe Amts Hjælpemiddelcentral
Færdselsarealer for alle - Håndbog i tilgængelighed, Anlæg og Planlægning, Vejregelrådet

Entreprenøren skal være bekendt med disse anvisninger samt de krav der i øvrigt er gældende jf. gældende
BR med tilhørende bilag samt sociallovgivningen for området.
Herudover skal følgende skærpede krav overholdes:
Bygherren stiller flere steder skærpede krav. Totalentreprenøren skal efterkomme og indarbejde i projektet
alle krav jf. ovenstående anvisninger og bygherrens skærpede krav. Tvivlsspørgsmål tages op med bygherren.
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Entreprenøren skal være opmærksom på skærpede krav til niveau adgange og tilgængelighed ved samtlige
døre i bebyggelsen.
Alle indvendige døre:
Niveaufri dørovergange ved indvendige døre er = 0 mm, og det er indbefattet bundskinnen under døren.
(svarende til kvalitetsniveau A jf. SBI 249).
Udvendige døre:
Ved udvendige døre skal overkant på indvendig belægning og tilstødende udvendig gitterrist ligge i samme
niveau. Højden af bundstykket i døren må maks. være 15 mm. (svarende til kvalitetsniveau B jf. SBI 249).
Overgang mellem gulvbelægninger:
Ved overgang mellem to typer gulvbelægninger skal denne løsning udføres således overgangen udføres med
en rustfri stålskinne der dækker over denne overgang. Overgangsskinnen skal være affaset eller med et buk,
så der ikke fremstår skarpe kanter. Halvrunde skinner kan ikke anvendes.
Ved overgang mellem samme type gulvbelægning skal, såfremt det er påkrævet, ilægges skinne der er niveaufri med gulvbelægningen.
Baderum:
I alle baderum må der ikke være nogen form for kanter eller spring i gulvet. Faldet mod gulvafløb skal udføres
jævnt fra alle vægsider mod gulvafløbet.
Udvendige trapper og ramper:
Udvendige trapper og ramper i terræn eller gårdhaver udføres efter krav angivet i BR18 og ovenstående SBIanvisninger.
1.9

Adgangsforhold
Hovedindgangen til Ny Føllehavegård skal placeres i forlængelse af etape 1s servicebygning og ankomstareal
således, at der sikres hensigtsmæssige aflæsningspladser for passagerer i taxa/liftbusser o.l., god mulighed
for varelevering og tæt forbindelse mellem servicearealer i etape 1 og 2.
Ved hovedindgangen skal der etableres en aflåselig overdækning til cykler og ladcykler med mulighed for
opladning. Der skal bl.a. være plads til en rickshaw cykel (a la cykeltaxi).
I udformningen af planløsning og adgangsforhold skal entreprenøren være opmærksom på transport af fødevarer. I gangarealer, opholdsarealer o.l. hvor der transporteres fødevarer, både tilberedte og ikke tilberedte,
skal der være en ”bakteriesluse” mellem transportvejen og toiletter, samt andre rum med fare for bakterieforurening. Det betyder at der skal være 2 døre mellem fødevarerne og de nævnte rum.

1.10

Renovation
Køge Kommunes Affaldsregulativ pr. 1/5-2019 skal overholdes.
Til bebyggelsen skal opføres en affaldsgård med plads til containere iht. rumskema. Affaldsgården skal dimensioneres således den er fremtidssikret til evt. fremtidige nye affaldsfraktioner, samt med plads til lidt storskrald.
Muligheden for at samle affaldshåndtering i etape 1 og 2 skal undersøges.
Der udføres en fælles løsningsmodel med eksist. Køge Nord og prissættes.
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RUMBESKRIVELSER/RUMSKEMAER
Generelt
Alle angivne ydelser, bortset fra angivne ”Bygherreleverancer”, skal være indeholdt i tilbuddet. Rum skal dimensioneres så der som min. er plads til angivne bygherreleverance.
Alle ydelser nævnt enten i rumbeskrivelse / rumskema eller i nærværende beskrivelse skal medtages af totalentreprenøren.
Følgende generelle rumkrav er ikke angivet i rumskemaerne, men skal være indeholdt i tilbuddet:
• Alle ydelser til opfyldelse af myndighedskrav vedr. brandforhold.
• Alle ydelser i forbindelse med overholdelse af støjgrænserne på facader, udearealer m.v.
• Alle ydelser til opfyldelse af myndighedskrav i øvrigt.
• For den samlede bebyggelse skal der leveres og monteres et fuldtdækkende ABA-anlæg, der skal være
dimensioneret og udført iht. DBI’s forskrifter.
• Alle tekniske ydelser til de af bygherren leverede anlæg.
• Alle tekniske ydelser til de af totalentreprenørens leverede anlæg
• Alle tekniske ydelser til det i nærværende byggeprogram nævnte anlæg
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Rumnr. og rumbetegnelse:

Funktionsbeskrivelse og relation:

Boligareal
1.1 Entre/tekøkken

Der skal ikke etableres særskilt rum til entre og tekøkkenet, men det skal naturligt indgå
som en del af opholdsstuen.

Døre/Vinduer:

Dør fra gang/fællesarealer og ind til boligen skal udføres 2 delt i en gående og en
stående del. Bredde, modul: 14M
Det samlede frie åbningsareal i dørhullet skal være minimum 120 cm. Dette måles
mellem de 2 dørplader når de er parkeret i 90° ud fra dørhullet. Den fri åbning på den
gående dør skal være 90 cm. Dette måles ved 90° åbning af dørpladen, og mellem
dørplade og kant på den stående dørplade.
Lås i system. Briklås samt cylinder for hovednøgle
Der skal forberedes for dørautomatik på døren til bolig.

Fast inventar:

Modsat køkken
Modsat køkken
Ved køkken

Tekøkkenet skal indeholde en 120 cm bordplade, manuelt højdeindstillelig i min. 3 indstillinger. Bordpladen monteres i udgangsposition på 85 cm. I bordpladen etableres en
rustfri stålvask, lav dybde, specielt egnede til ældre/handicappede. Over bordplade
skal der udføres 2 stk. faste overskabe med hylder, som skal være minimum 60 cm i
bredden.
Der etableres 3 højskabe på min. 60 cm i bredden. Det ene højskab skal indeholde
følgende:
• Topskab med sidehængt låge. Aflåselig til personale. Lås i system.
• 60cm højskab med 5 hylder
• Skab forberedt for lille indbygningskøleskab, ca. 120 liter. Køleskabets underkant
placeres max. 70 cm over gulvet.
• Under køleskabet skal der etableres skuffer. Aflåselige til beboer.
Der skal etableres væghængt affaldsstativ under bordpladen.
4 stk. kroge for viskestykker. 2 kroge

Teknisk inventar:

Der skal forberedes for elektronisk mini-medicinskab i et af overskabene.
Forudser at medicinskab kan være i et 60cm overskab.

Overflader:

Vægge:

Filt, malet, glans 10
Vægstykke bag bordplade i tekøkkenet skal males i glans 25.

Belysning:

Gulve:

Linoleum

Lofter:

Akustik lofter, demonterbart eller med adgangslemme
Træbeton lys/fin 25mm direkte monteret.
Krav til efterklangstid: 0,5 s

Fast loftbelysning.
LED-belysning skal kunne styres via døgnrytme. Fast døgnrytme lys udført som loftbelysning. Tændingsautomatik for natlys som beskrevet i beskrivelsen med anvendelse af bl.a. Amber-farve. Bygherreleverance (Se grænsefladeskema)
Armaturer under overskabe med separat afbryder og to stk. lampeudtag i loft.
100lux på gulv og 200lux på køkkenbord.
Armatur hører under EL-arbejde

El:

Der skal ikke etableres faste kogeplader, men installationer til løse kogeplader, el-kedel o.l.
Der monteres minimum 4 stk. stikkontakter, jævnt fordelt ved køkkenarrangement.
Udtag for hård hvidevare køle/fryseskab.
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El til dørautomatik fremføres til indgangsdør til bolig – egen gruppe i tavle i teknikskab.
VVS:

Køkkenvask undersænket i rustfrit stål. Køkken armatur skal være med forlænget
greb – krom
Der fremføres Pexrør RIR for henholdsvis koldt og varmt brugsvand til køkkenvask
fra fordelerrør placeret i teknikskab.
Der etableres afløb fra køkkenvask via pungvandlås til kloak.
Afløb og vandtilslutning udføres med skjulte og fleksible rør. Afløb må ikke føres gennem gulvet.

Opvarmning:

Gulvvarme – Styres via regulator placeret i teknikskab.
Der placerer rumføler som tilkobles regulator i teknikskabet.

Ventilation:

Indblæsning gennem minimum 1 stk. armatur koblet fra fælles ventilationsanlæg.

Bygherreleverance:

Løst inventar
Løse kogeplader, el-kedel
Køleskab
Medicinskab
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Rumnr. og rumbetegnelse:

Funktionsbeskrivelse og relation:

Boligareal
1.2 Ophold/soveværelse

Ophold/soveværelse er den private boligs hovedrum og udføres i åben forbindelse
med hinanden,
Soveværelset er et rum hvor plejepersonalet ofte udfører den tunge del af deres arbejde i forbindelse med hjælp og pleje af beboerne. Der er således en række arbejdsmiljøkrav til pladsforhold, indretning m.v. som særligt stilles til dette rum.
Der skal være fokus på rumakustikken, da beboerne er sensitive ift. støj og uro, samtidig med at de selv kan være støjende.

Døre/Vinduer:

I ophold/soveværelse er det ønskeligt, at der etableres et vindue med stort lysindfald
og der skal være et vindue der kan åbnes ifm. udluftning o.l.
Der skal være brystning med højde på 70 cm over gulv og vinduesbundplade til blomster o.l. Vinduer skal placeres så kørestolsbrugere kan kigge ud og betjene oplukkelige
partier.
Evt. terrassedøre skal låsesikres. Lås i system.
Terrassedør udføres med ”børnesikringshåndtag” jf. designmanual.
Udluftnings vindue udføres med oplukkelig fyldning med lydabsorberende ramme
foran fyldningen. Udført i princip som Køge Nord.

Fast inventar:
Teknisk inventar:

Etablering af skinner til rumdækkende personlift i soveværelse med forbindelse til badeværelse. Der skal etableres el-udtag ved loft til ladestation.
Lift er en bygherreleverance.
Entreprisen tager udgangspunkt i at disse er væghængt.
Der laves en tillægspris på sikring af lifte kan blive lofthængt.

Overflader:

Vægge:

Filt, malet, glans 10
Væggene eller loftet skal kunne bære loftlifte med en personvægt på
op til 250 kg.

Belysning:

Gulve:

Linoleum

Lofter:

Akustik lofter, demonterbart eller med adgangslemme
Træbeton lys/fin 25mm direkte monteret.
Krav til efterklangstid: 0,5 s

Indbygningsarmatur Armatur monteret under loftet. jævnt fordelt i rummet og minimum
2 stk. lampeudtag.
Lampeudtag er EL-arbejde

LED-belysning skal kunne styres via døgnrytme. Fast døgnrytme lys udført som loftbelysning. Tændingsautomatik for natlys som beskrevet i beskrivelsen med anvendelse af bl.a. Amber-farve.
Bygherreleverance (Se grænsefladeskema)

El:

Der monteres 6 stk. stikkontakter og herudover nedenstående stikkontakter:
Der monteres samlet en station indeholdende antenne (Coax)/ PDS-udtag/ 2 stk. stikkontakter, der placeret 2 steder på modstående vægge.
I alt 10 stikkontakter og 2 sæt (Coax)/PDS-udtag.
Der skal etableres el-udtag ved loft til ladestation for personlift.
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VVS:

Der installeres ingen VVS komponenter i dette lokale.

Opvarmning:

Gulvvarme– Styres via regulator placeret i teknikskab.
Der placerer rumføler som tilkobles regulator i teknikskabet.

Ventilation:

Indblæsning gennem minimum 1 stk. armatur koblet til fælles ventilationsanlæg.

Bygherreleverance:

Løst inventar
Gardinstænger

Rød tekst = ændringer / Gennemstregning = Udgået / Grøn = skal afklares med bygherre / XXXX = skal vi have løst.

Køge Kommune
Sag:
2.0 Rumbeskrivelser/rumskemaer

Byggeprogram
10 plejeboliger med serviceareal
Ny Føllehavegård

Dato: 25. marts 2020
Rev. 22/9- Fase 1-GB
Side 15 af 144

Rumnr. og rumbetegnelse:

Funktionsbeskrivelse og relation:

Boligareal
1.3 Bad/Toilet

Badeværelset er et rum, hvor plejepersonalet ofte udfører den tunge del af deres arbejde i forbindelse med hjælp og pleje af beboerne. Der er således en række arbejdsmiljøkrav til pladsforhold, indretning m.v. som særligt stilles til dette rum.
Badeværelset skal have direkte adgang fra soveværelset.

Døre/Vinduer:

Skydedør, bredde modul: 12M. Vådrumsdør.
Forhøjet skydedørs karm/top, forberedt for lift på tværs af stue/bad.
Skydedøre udføres udenpå liggende.
Skydedøren skal være indbygget i væg således, at der er mulighed for møblering i
stuen. Den fri åbning i skydedøren skal være min. 100 cm.
Bundløsning ved døren skal være 100% niveaufri. Der skal ilægges en stålliste mellem
de 2 gulvbelægninger. Overkant stålliste skal være = overkant gulvbelægninger.
Toiletbesætning på skydedøren.

Fast inventar:

I badeværelset skal der etableres indbygget højskab, der er 60 cm i dybden.
Højskab i 60cm i bredden og 30 i dybden væghængt. Skab udføres som 2 skabe med
3 flytbare hylder i hver. Det ene skab skal være aflåseligt til personale. Lås i system.
Ved håndvasken skal der placeres en hylde med opkant, størrelse ca. 145x500 mm.
Hylden må ikke placeres mellem spejl og håndvask.
Håndvask er tilbudt i tillægspris som sidestyret, dette er også indtegnet.
Ved bruseren placeres en væghængt trådhylde til sæbe og shampoo. Der skal være
plads til minimum 2 flasker shampoo og 2 flasker vaskecreme á hver 500 ml.
Ved WC placeres 2 stk. flytbare armstøtter. På begge armstøtter placeres toiletpapirholder. Forkant armstøtte skal være min. som forkant toilet. På væg ved toilet placeres
et beslag til reserve-papirrulle.
Der etableres 8 stk. 4 kroge jf. designmanual håndklædekroge fordelt i rummet.

Teknisk inventar:

Etablering af skinner til rumdækkende personlift med forbindelse til soveværelse. Der
skal etableres el-udtag ved loft til ladestation.
Lift er en bygherreleverance.
Entreprisen tager udgangspunkt i at disse er væghængt.
Der laves en tillægspris så lifte kan blive lofthængt.

Overflader:

Vægge:

Vægge udføres i beton eller letklinke betonelementer.
Vådrumsmalerbehandling fra overkant skydedør til loft.
Samt på de vægflader som ikke har vægfliser.
Vægfliser fra gulv til overkant skydedør.
Der udføres kun vægfliser i bruseområde, se designmanual.

Gulve:

Gulvklinker
Gulvet udføres med jævnt fald mod gulvafløbet. Faldet skal planlægges således der ikke forekommer styrtfald noget sted på gulvet. For
kraftige fald på gulvet kan give arbejdsmiljø-problemer. Faldet på gulvet fra dør til gulvafløb skal være ca. 1,5 cm pr. meter. Overkant rist i
gulvafløbet skal dog altid ligge minimum 35 mm under niveauet i døråbningen.

Lofter:

Malet
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I loftet indbygges planforsænkede monteres armatur under loftet. LED-belysningsarmaturer. Placering af belysningsarmaturer skal udføres således, at plejepersonalet opnår de bedst mulige belysningsforhold ved pleje af beboer.
Over spejlet etableres 1 stk. LED-lysarmatur i samme bredde som spejlet.
Al belysning i rum forberedes for automatisk tænding via tilstedeværelsesføler.
EL-arbejde, der er i projektet ikke medtaget døgnrytmebelysning i bad.

El:

Der skal etableres el-udtag ved loft til ladestation for personlift og for mobilt bruseleje.
Der monteres 1 stk. stikkontakt ved vask uden afbryder til alm benyttelse.
Der monteres 1 stk. stikkontakt for elektrisk bruseleje / kropstørre.
Der monteres 1 stk. stikkontakt ved vask uden afbryder til fremtidig benyttelse for
evt.hæve-/sænkefunktion.
Der monteres 1 stk. stikkontakt ved toilet uden afbryder til fremtidig benyttelse for evt.
hæve-/sænkefunktion.
Der skal etableres el-udtag ved loft til ladestation for personlift.
Øvrige stærk- og svagstrømsanlæg:
Som beskrevet i beskrivelsen.

VVS:

Der etableres manuel hæve-sænke vask. Afløb og vandtilslutning til vasken skal udføres således at de ikke er til gene for brugerne.
Der fremføres Pexrør RIR for henholdsvis koldt og varmt brugsvand til sanitetsgenstande (håndvask og brusearmatur, koldt vand til toilet) fra fordelerrør placeret i teknikskab. Forsyningsrør fremføres indstøbt i vægge.
Der etableres afløb fra sanitetsgenstande til kloak.
Etablering af afløbsrende i bruseområdets bredde og ensidigt fald.
Der etableres gulvafløb under håndvask.
Armatur ved håndvask skal være et-grebs armatur, med kort svingtud og ringformet
handicapgreb, der kan betjenes af personer med nedsat funktionsevne. Håndvasken
forsynes med løs prop i kæde. Vandtilførsel samt afløb udføres fleksibelt og skal føres
ud af væggen og ikke til gulvet.
Der etableres bruser arrangement. Metalslange, min 2,5 meter lang. Bruserhovedet
som type med vandafbryder på selve bruserhovedet. Stang til bruser skal være kraftig og samme type som anvendes til håndgreb. Under den lodrette stang til bruseren
monteres vandret stang i samme kvalitet så der dannes et omvendt-T. Bruserarmatur, termostatstyret og med taptud.
Over håndvasken etableres et spejl ca. 90x120 cm, der indmures med vægfliser. Spejlets underkant må maks. placeres 90 cm over færdigt gulv.
Toilet placeres ved bagvæggen overfor døren. Toilet udføres som gulvstående med
en højde på 40-42 cm til ok toilet-skål. Forkant toilet skal være min. 800 mm fra færdig
bagvæg.

Opvarmning:

Gulvvarme– Styres via regulator placeret i teknikskab.
Der placerer rumføler som tilkobles regulator i teknikskabet.

Ventilation:

Udsugning gennem minimum 1 stk. kontrolventil koblet til ventilationsanlæg.

Bygherreleverance:

Løst inventar
EL-dispenser for papirservietter
Væghængt affaldskurv til papirservietter
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Dispenser for sæbe og desinfektionsmiddel

Rumnr. og rumbetegnelse:

Funktionsbeskrivelse og relation:

Boligareal
1.4 Entre/tekøkken
skærmet bolig

Der skal ikke etableres særskilt rum til entre og tekøkkenet, men det skal naturligt indgå
som en del af opholdsstuen.
Beboerne i de skærmede boliger kan være udadreagerende og voldsomme. Der skal
derfor overvejes valg af materialer og indtænkes en flugtvej for personale i alle rum.

Døre/Vinduer:

Dør fra gang/fællesarealer og ind til boligen skal udføres 2 delt i en gående og en
stående del. Bredde, modul: 14M
Det samlede frie åbningsareal i dørhullet skal være minimum 120 cm. Dette måles
mellem de 2 dørplader når de er parkeret i 90° ud fra dørhullet. Den fri åbning på den
gående dør skal være 90 cm. Dette måles ved 90° åbning af dørpladen, og mellem
dørplade og kant på den stående dørplade.
Lås i system. Briklås samt cylinder for hovednøgle
Der skal forberedes for dørautomatik på døren til bolig.

Fast inventar:

Modsat køkken
Modsat køkken
Ved køkken

Tekøkkenet skal indeholde en 120 cm bordplade, manuel højdeindstillelig i min. 3 indstillinger. Bordpladen monteres i udgangsposition på 85 cm. I bordpladen etableres en
rustfri stålvask, lav dybde, specielt egnede til ældre/handicappede. Over bordplade
skal der udføres 2 stk. faste overskabe med hylder, som skal være minimum 60 cm i
bredden.
Der etableres 3 højskabe på min. 60 cm i bredden. Det ene højskab skal indeholde
følgende:
• Topskab med sidehængt låge. Aflåselig til personale. Lås i system.
• 60cm højskab med 5 hylder
• Skab forberedt for lille indbygningskøleskab, ca. 120 liter. Køleskabets underkant
placeres max. 70 cm over gulvet.
• Under køleskabet skal der etableres skuffer. Aflåselige til beboer.
Der skal etableres væghængt affaldsstativ under bordpladen.
4 stk. 2 stk. kroge for viskestykker.

Teknisk inventar:

Der skal forberedes for elektronisk mini-medicinskab i et af overskabene.
Forudser at medicinskab kan være i et 60cm overskab

Overflader:

Vægge:

Filt, malet, glans 10
Vægstykke bag bordplade i tekøkkenet skal males i glans 25.

Belysning:

Gulve:

Linoleum

Lofter:

Akustik lofter, demonterbart eller med adgangslemme.
Træbeton lys/fin 25mm direkte monteret.
Krav til efterklangstid: 0,5 s

Fast døgnrytme lys udført som loftbelysning. Tændingsautomatik for natlys som beskrevet i beskrivelse med anvendelse af bl.a. Amber-farve.
Bygherreleverance (se grænsefladeskema)
Armaturer under overskabe med separat afbryder og to stk. lampeudtag i loft.
100lux på gulv og 200lux på køkkenbord.
Armatur hører under EL arbejde
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Der skal ikke etableres faste kogeplader, men installationer til løse kogeplader, el-kedel o.l.
Der monteres minimum 4 stk. stikkontakter, jævnt fordelt ved køkkenarrangement.
Udtag for hård hvidevare køle/fryseskab.
El til dørautomatik fremføres til indgangsdør til bolig – egen gruppe i tavle i teknik-skab.
230 V stikkontakt pr påbegyndt 4 m2 ud over allerede nævnte.
Øvrige stærk- og svagstrømsanlæg:
Som beskrevet i beskrivelsen

VVS:

Køkkenvask undersænket i stål.
Der fremføres Pexrør RIR for henholdsvis koldt og varmt brugsvand til køkkenvask fra
fordelerrør placeret i teknikskab.
Der etableres afløb fra køkkenvask via pungvandlås til kloak.
Afløb og vandtilslutning udføres med skjulte og fleksible rør. Afløb må ikke føres gennem gulvet.

Opvarmning:

Gulvvarme – Styres via regulator placeret i teknikskab.
Der placeres rumfølere som tilkobles regulator i teknikskab.

Ventilation:

Indblæsning gennem minimum 1 stk. armatur koblet til fælles ventilationsanlæg.

Bygherreleverance:

Løst inventar
Løse kogeplader, el-kedel
Køleskab
Medicinskab
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Rumnr. og rumbetegnelse:

Funktionsbeskrivelse og relation:

Boligareal
1.5 Ophold/soveværelse
skærmet bolig

Ophold/soveværelse er den private boligs hovedrum og udføres i åben forbindelse
med hinanden,
Soveværelset er et rum hvor plejepersonalet ofte udfører den tunge del af deres arbejde i forbindelse med hjælp og pleje af beboerne. Der er således en række arbejdsmiljøkrav til pladsforhold, indretning m.v. som særligt stilles til dette rum.
Beboerne i de skærmede boliger kan være udadreagerende og voldsomme. Der skal
derfor overvejes valg af materialer og indtænkes en flugtvej for personale i alle rum.
Der skal være mulighed for adskillelse af opholdsrum og soveværelse med flytbar væg
eller inventar.
Der skal være fokus på rumakustikken, da beboerne er sensitive ift. støj og uro, samtidig med at de selv kan være støjende.

Døre/Vinduer:

I ophold/soveværelse er det ønskeligt, at der etableres et vindue med stort lysindfald
og der skal være et vindue der kan åbnes ifm. udluftning o.l.
Der skal være brystning med højde på 70 cm over gulv og vinduesbundplade til blomster o.l. Vinduer skal placeres så kørestolsbrugere kan kigge ud og betjene oplukkelige
partier.
Der skal udføres terrassedøre fra den skærmede bolig for at sikre personalet en flugtvej.
Terrassedør udføres med ”børnesikringshåndtag” jf. designmanual.
Udluftnings vindue udføres med oplukkelig fyldning med lydabsorberende ramme
foran fyldningen. Udført i princip som Køge Nord.

Fast inventar:
Teknisk inventar:

Etablering af skinner til rumdækkende personlift i soveværelse med forbindelse til badeværelse. Der skal etableres el-udtag ved loft til ladestation.
Lift er en bygherreleverance.
Entreprisen tager udgangspunkt i at disse er væghængt.
Der laves en tillægspris, således at lifte kan blive lofthængt.

Overflader:

Vægge:

Filt, malet, glans 10
Væggene eller loftet skal kunne bære loftlifte med en personvægt på
op til 250 kg.

Belysning:

Gulve:

Linoleum

Lofter:

Akustik lofter, demonterbart eller med adgangslemme
Træbeton lys/fin 25mm direkte monteret.
Krav til efterklangstid: 0,5 s

Indbygningsarmatur Armatur monteres under loftet. jævnt fordelt i rummet og minimum
2 stk. lampeudtag.
Lampeudtag er en del af EL-arbejdet.
Fast døgnrytme lys udført som loftbelysning. Tændingsautomatik for natlys som beskrevet i beskrivelsen med anvendelse af bl.a. Amber-farve.
Bygherreleverance (Se grænsefladeskema)

El:

Der monteres 6 stk. stikkontakter og herudover nedenstående stikkontakter:
Der monteres samlet en station indeholdende antenne (Coax)/ PDS-udtag/ 2 stk. stikkontakter, der placeret 2 steder på modstående vægge.
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I alt 10 stikkontakter og 2 sæt (Coax)/PDS-udtag.
Der skal etableres el-udtag ved loft til lade station for personlift.
230 V stikkontakt pr påbegyndt 4 m2 ud over allerede nævnte.

VVS:

Øvrige stærk- og svagstrømsanlæg:
Som beskrevet i beskrivelsen
Der installeres ingen VVS komponenter i dette lokale.

Opvarmning:

Gulvvarme– Styres via regulator placeret i teknikskab.
Der placeres rumfølere som tilkobles regulator i teknikskab.

Ventilation:

Indblæsning gennem minimum 1 stk. armatur koblet til fælles ventilationsanlæg.

Bygherreleverance:

Løst inventar
Gardinstænger
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Rumnr. og rumbetegnelse:

Funktionsbeskrivelse og relation:

Boligareal
1.6 Bad/Toilet
skærmet bolig

Badeværelset er et rum, hvor plejepersonalet ofte udfører den tunge del af deres arbejde i forbindelse med hjælp og pleje af beboerne. Der er således en række arbejdsmiljøkrav til pladsforhold, indretning m.v. som særligt stilles til dette rum.
Badeværelset skal have direkte adgang fra soveværelset.
Beboerne i de skærmede boliger kan være udadreagerende og voldsomme. Der skal
derfor overvejes valg af materialer og indtænkes en flugtvej for personale i alle rum.

Døre/Vinduer:

Skydedør til soveværelse, bredde modul: 12M. Vådrumsdør.
Forhøjet skydedørs karm/top, forberedt for lift på tværs af stue/bad.
Skydedøre udføres udenpå liggende.
Skydedøren skal være indbygget i væg således, at der er mulighed for møblering i
stuen. Den fri åbning i skydedøren skal være min. 100 cm.
Bundløsning ved døren skal være 100% niveaufri. Der skal ilægges en stålliste mellem
de 2 gulvbelægninger. Overkant stålliste skal være = overkant gulvbelægninger.
Toiletbesætning på skydedøren.
Flugtvejsdør til entre, bredde modul: 9M.

Fast inventar:

I badeværelset skal der etableres indbygget højskab, der er 60 cm i dybden.
Højskab i 60cm bredde og 30cm i dybden væghængt. Skab udføres som 2 skabe med
3 flytbare hylder i hver. Det ene skab skal være aflåseligt til personale. Lås i system.
Ved håndvasken skal der placeres en hylde med opkant, størrelse ca. 145x500 mm.
Hylden må ikke placeres mellem spejl og håndvask.
Håndvask er tilbudt i tillægspris som sidestyret, dette er også indtegnet.
Ved bruseren placeres en væghængt trådhylde til sæbe og shampoo. Der skal være
plads til minimum 2 flasker shampoo og 2 flasker vaskecreme á hver 500 ml.
Ved WC placeres 2 stk. flytbare armstøtter. På begge armstøtter placeres toiletpapirholder. Forkant armstøtte skal være min. som forkant toilet. På væg ved toilet placeres
et beslag til reserve-papirrulle.
Der etableres 8 stk. 4 stk. håndklædekroge fordelt i rummet.

Teknisk inventar:

Etablering af skinner til rumdækkende personlift med forbindelse til soveværelse. Der
skal etableres el-udtag ved loft til ladestation.
Lift er en bygherreleverance.
Entreprisen tager udgangspunkt i at disse er væghængt.
Der laves en tillægspris, således at lifte kan blive lofthængt.

Overflader:

Vægge:

Vægge udføres i beton eller letklinke betonelementer.
Vådrumsmalerbehandling fra overkant skydedør til loft.
Samt på de vægflader som ikke har vægfliser.
Vægfliser fra gulv til overkant skydedør.
Der udføres kun vægfliser i bruseområde, se designmanual.

Gulve:

Gulvklinker
Gulvet udføres med jævnt fald mod gulvafløbet. Faldet skal planlægges således der ikke forekommer styrtfald noget sted på gulvet. For
kraftige fald på gulvet kan give arbejdsmiljø-problemer. Faldet på gulvet fra dør til gulvafløb skal være ca. 1,5 cm pr. meter. Overkant rist i
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gulvafløbet skal dog altid ligge minimum 35 mm under niveauet i døråbningen.
Lofter:
Belysning:

Malet

I loftet indbygges planforsænkede monteres armatur under loftet. LED-belysningsarmaturer. Placering af belysningsarmaturer skal udføres således, at plejepersonalet opnår de bedst mulige belysningsforhold ved pleje af beboer. Min 200 lux på arbejdsplan
/ gulv.
Over spejlet etableres 1 stk. LED-lysarmatur i samme bredde som spejlet.

El:

Al belysning i rum forberedes for automatisk tænding via tilstedeværelsesføler.
EL-arbejde, der er i projektet ikke medtaget døgnrytmebelysning i bad.
Der skal etableres el-udtag ved loft til ladestation for personlift og for mobilt bruseleje.
Der monteres 1 stk. stikkontakt ved vask uden afbryder til alm benyttelse.
Der monteres 1 stk. stikkontakt for elektrisk bruseleje / kropstørre.
Der monteres 1 stk. stikkontakt ved vask uden afbryder til fremtidig benyttelse for
evt.hæve-/sænkefunktion.
Der monteres 1 stk. stikkontakt ved toilet uden afbryder til fremtidig benyttelse for evt.
hæve-/sænkefunktion.
Øvrige stærk- og svagstrømsanlæg:
Som beskrevet i beskrivelsen

VVS:

Der etableres manuel hæve-sænke vask. Afløb og vandtilslutning til vasken skal udføres således at de ikke er til gene for brugerne.
Der fremføres Pexrør RIR for henholdsvis koldt og varmt brugsvand til sanitetsgenstande (håndvask og brusearmatur, koldt vand til toilet) fra fordelerrør placeret i teknikskab. Forsyningsrør fremføres indstøbt i vægge.
Der etableres afløb fra sanitetsgenstande til kloak.
Etablering af afløbsrende i bruseområdets bredde og ensidigt fald.
Der etableres gulvafløb under håndvask.
Armatur ved håndvask skal være et-grebs armatur, med kort svingtud og ringformet
handicapgreb, der kan betjenes af personer med nedsat funktionsevne. Håndvasken
forsynes med løs prop i kæde. Vandtilførsel samt afløb udføres fleksibelt og skal føres
ud af væggen og ikke til gulvet.
Der etableres bruser arrangement. Metalslange, min 2,5 meter lang. Bruserhovedet
som type med vandafbryder på selve bruserhovedet. Stang til bruser skal være kraftig og samme type som anvendes til håndgreb. Under den lodrette stang til bruseren
monteres vandret stang i samme kvalitet så der dannes et omvendt-T. Bruserarmatur, termostatstyret og med taptud.
Over håndvasken etableres et spejl ca. 90x120 cm, der indmures med vægfliser. Spejlets underkant må maks. placeres 90 cm over færdigt gulv.
Toiletskål placeres ved bagvæggen overfor døren. Toiletskålen udføres som gulvstående med en højde på 40-42 cm til ok toiletskål. Forkant toilet skal være min. 800 mm
fra færdig bagvæg.

Opvarmning:

Gulvvarme– Styres via regulator placeret i teknikskab.
Der placeres rumfølere som tilkobles regulator i teknikskab.

Ventilation:

Udsugning gennem minimum 1 stk. kontrolventil koblet til ventilationsanlæg.
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Bygherreleverance:

Løst inventar
EL-dispenser for papirservietter
Væghængt affaldskurv til papirservietter
Dispenser for sæbe og desinfektionsmiddel

Rumnr. og rumbetegnelse:

Funktionsbeskrivelse og relation:

Fællesareal
2.1 Fælleskøkken

Fælleskøkkenet skal kunne godkendes af Fødevarestyrelsen som køkken til begrænset tilvirkning jf. Fødevarestyrelsens vejledning af den 1. august 2005, Vejledning om
indretning m.v. af køkkener i levebomiljøer. Der vil primært blive leveret hel- eller halvtilberedt kølemad til bomiljøet, som skal opvarmes og anrettes i køkkenet. Der vil dog
også være perioder hvor der tilberedes mad i køkkenet. Det vil primært være pleje/køkken personale der forestår opvarmningen/tilberedningen.
Fælleskøkken skal placeres tæt ved køkkendepot.

Døre/Vinduer:

Fælleskøkkenet skal være i åben forbindelse med den fælles spisestue, således der
kan skabes god kontakt mellem de personer, der arbejder i køkkenet, og de personer,
der opholder sig i spisestuen.
Ved oplukkelige vinduer skal der monteres et insekt-gardin som kan rulles for når vinduet åbnes.
Evt. udvendig dør udføres som glasdør. Bredde, modul: 12M. Lås i system.

Fast inventar:

Inventaret skal udføres i elementer som til husholdningskøkkener. Dog skal alle overgange, mellem elementer og tilstødende vægge lukkes 100 %.
Følgende skal som minimum leveres og indbygges i køkkenerne:
• Underskabe:
• skuffeskabe med 3 skuffer i hver.
• vaskeskab
• Overskabe med hylder. Minimum 6 stk. 600x600 mm elementer med 2 hylder.
• 2 stk. Højskabe til ovn og microovn
• Højskabe med hylder og udtræksbakker. Minimum 2 stk. 600 mm elementer.
• Fast fri bordplade jf. rumtegning. minimum 5,0 lbm. monteret på underskabselementer. Overkant bordplade monteres ca. 900 mm over gulv. Glaskeramiske kogeplader nedfældes i bordplade. I alt 5 stk. kogezoner. Ved kogepladerne skal
etableres et varmefast område til afsætning af gryder o.l.
Bordplader udføres som rustfri.
Der skal være bordpladeafsætningsplads ved ovn.
•
• 2 stk. 1 stk. højderegulerbar bordplade, el-betjent, minimum 2,0 lbm jf. rumtegning.
I bordpladen nedfældes 2 stk. store stålvaske. Armatur skal placeres i vasken og
ikke i bordpladen. Armatur med træk ud bruser ved en af vaskene.
• Fritstående arbejdsbord i overgangszonen mellem køkken og spisestue. Bordplade
med gavlstykker og plads til parkering af rullevogn under bordplade. Størrelse på
rullevogn ca. 50x80 cm. Størrelse på bord ca. 800x2000 mm. Bordplade mv. jf.
tegning.
• Der skal ved håndvasken anvises plads til sæbedispenser, cremeholder papirholder og affaldskurv.
• 6 stk. kroge til håndklæder, viskestykker o.l.

Teknisk inventar:

HUSK AT KONTROLLER
TEKNISK INVENTAR OM VI
SKAL GENBRUGE NOGET.

Det samlede antal skabe fremgår køkkentegning.
2 stk. 1 stk fritstående køleskabe til industrielt brug (ca. 600x600 mm).
1 stk. fritstående fryseskabe til industrielt brug (ca. 600x600 mm).
1 stk. fritstående køl/fryseskab til industrielt brug 600x600mm
Køle og fryseskabe leveres på hjul, så de er flytbare for rengøring.
1 stk. Glaskeramiske kogeplader nedfældes i bordplade. I alt 5 stk. kogezoner.
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1 stk. Fritstående konvektionsovn, ca. 800x800 mm, selvrensende
2 stk. indbygningsovne jf. tegning.
1 stk. microovn jf. tegning.
1 stk. Fritstående underbordsopvaskemaskine (industrimodel)
Opvaskemaskine monteres på ben, så åbning placeres i højde med bordplade.
Der leveres og monteres det brandslukningsudstyr som myndighederne kræver.
Overflader:

Vægge:

Filt, malet, glans 25
Der opsættes fliser mellem køkkenbord og overskabe, bag hævesænke borde og håndvask.

Gulve:

Skridsikker vinyl
Vinyl føres i hulkehl op ad alle vægflader og op ad alle sokler på inventar, min. 15 cm op af disse flader.
Gulvet udføres med jævnt fald mod gulvafløbet.

Lofter:

Belysning:

Akustik loft, demonterbart eller med adgangslemme
Fokus F Ecophon loft, direkte monteret 60x60 / 60x120cm
Kan tørres rent med opfugte klud/vaskemiddel.
Se anbefaling fra TE rådgivere

Indbygget belysning i armatur monteres under loftet loftfladen og da rummet står i åben
forbindelse med spisestuen skal der etableres en pæn og ikke industriel belysning.
Placering af belysningsarmaturer skal udføres således, at personalet opnår de bedst
mulige belysningsforhold ved arbejde i køkkenet.
LED-belysningsarmaturer under overskabe.
2 stk. lampeudtag disponibel for pendler over fritstående borde.

El:

Installationer til hårde hvidevarer.
Der monteres 5 stk. gange 2 stikkontakter over bordplade, fordelt på 2 grupper.
Der monteres udtag for div. køkken inventar/hvidevarer (køleskabe, fryseskabe, emfang mv.)
Der afsættes mindst 1 stk. 400V 16A CEE-udtag.
Øvrige stærk- og svagstrømsanlæg:
Som beskrevet i beskrivelsen

VVS:

Koldt brugsvandstapsted for dampovn, opvaskemaskine m.v. samt koldt og varmt
brugsvand til håndvask og køkkenvaske.
Afløbsstudse til dampovn og opvaskemaskine, afløb fra håndvask i væg og videre til
sideindløb i gulvafløb. Der etableres gulvafløb under håndvask.
Håndvask til vask af hænder. Armatur ved håndvask skal elektronisk og kunne betjenes uden berøring.
Gulvafløb i rustfrit stål, der passer til valgt gulvtype.

Opvarmning:

Gulvvarme – Styring placeres på væg i overensstemmelse med fabrikantens anvisning.
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Udsug gennem kontroludsug og emfang, indblæsning for erstatningsluft i loft eller væg.
Det skal sikres, at der sker en tilstrækkelig gennem skylning af rummet.
Emfang i rustfrit stål med kantindblæsning. Emfang skal som minimum gå 200 mm
udover kogeplader og 300 mm udover ovne.
Emfang kun over kogepladerne eller skal det med over ovne.
Tænker som leve/bo kun ved kogepladerne.

Bygherreleverance:

Sæbedispenser, creme- og papirholder samt affaldskurv ved håndvask.
Alt løst køkkenudstyr.
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Rumnr. og rumbetegnelse:

Funktionsbeskrivelse og relation:

Fællesareal
2.2 Køkkendepot

I tilknytning til fælleskøkkenet skal der etableres et køkkendepot. Rummets funktion vil
være opmagasinering af viktualievarer ol. til køkkenet, samt køl og fryseplads til færdigmad. Det er et krav at der er direkte adgang til fælleskøkkenet, dog med dør imellem.
Køkkendepotet skal placeres så hensigtsmæssigt at når der leveres varer og mad til
køkkenet kan det ske så tæt på indgangen som muligt.

Døre/Vinduer:

Døre mellem fælleskøkken og køkkendepot. Bredde, modul: 10M. Lås i system.
Nøglebrik.

Fast inventar:

Der skal være plads til følgende:
2 stk. rulleborde, ca. mål 50x100 cm.
2 stk. affaldsstativ på hjul ca. 40x60x70 cm. Forudser de kan stå under hylderne.
20 lbm hylder (dybde 30 cm)
Flytbare hylder i plastlaminat på et skinnesystem er ’nice to have’.

Teknisk inventar:
HUSK AT KONTROLLER
TEKNISK INVENTAR OM VI
SKAL GENBRUGE NOGET.

2 stk. 1 stk. fritstående køleskabe til industrielt brug (ca. 600x600 mm).
2 stk. fritstående fryseskabe til industrielt brug (ca. 600x600 mm).

Overflader:

Vægge:

Køle og fryseskabe leveres på hjul, så de er flytbare for rengøring.
Filt, malet, glans 25
Der opsættes fliser bag håndvask.
Gulve:

Skridsikker vinyl
Vinyl føres i hulkehl op ad alle vægflader.

Lofter:

Malet
Fokus F Ecophon loft, direkte monteret 60x60 / 60x120cm
Kan tørres rent med opfugte klud/vaskemiddel.

Belysning:

Fast loftbelysning i LED-armaturer, placeret så det svarer til indretning af rummet.
Armatur monteres under loftet
Bevægelsesstyret tændingsautomatik.

El:

Der monteres 3 stk. frie stikkontakter.
Ud over frie stikkontakter skal der monteres stikkontakter svarende til inventar / hvidevare som ønskes placeret i depot
Der monteres 1 stk. 400V 16A CEE-udtag.
Øvrige stærk- og svagstrømsanlæg:
Som beskrevet i beskrivelsen.

VVS:

Håndvask til vask af hænder. Brugsvandsarmatur ved håndvask skal være elektronisk
og kunne betjenes uden berøring. Koldt og varmt brugsvand til vask.
Afløb fra vask til sideindløb i gulvafløb via pungvandlås. Der etableres gulvafløb under
vask med rist i rustfrit stål.

Opvarmning:

Gulvvarme etableres alene ved placering af rummet mod ydervæg. Kan eventuelt undværes hvis beregninger taler herfor.

Ventilation:

Der etableres udsugning via kontrolventil placeret i loft og koblet til fælles ventilationsanlæg.
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Rulleborde
Affaldsstativer
Funktionsbeskrivelse og relation:
Spisestuen skal sammen med de mindre opholdsoaser danne ramme om beboernes
daglige måltider, da nogle af beboerne spise sammen i spisestuen, mens andre spiser
alene i opholdsoaserne.
Spisestuen skal således have plads til bordopstillingsmuligheder til ca. 15 personer,
hvoraf op til halvdelen kan være kørestolsbrugere.
Spisestuen skal placeres i forbindelse med fælleskøkkenet således der er god visuel
kontakt mellem køkken og spisestue Endvidere er det praktisk at servering, afrydning
m.v. kan ske enkelt og uhindret.
Generelt er det ønskeligt at rummet bearbejdes så der kan opnås en hyggelig dagligstuestemning. Rummet skal være lyst og venligt. Der skal desuden være fokus på
rumakustikken, da alle beboerne er sensitive ift. støj.
Der skal være adgang til fælles terrasse i have og/eller gårdhave.

Døre/Vinduer:

Terrassedøre skal være dobbelt glasdøre, min. 18M. Dørene skal låsesikres eller
vende mod lukket gårdhave.
Terrassedøre udføres med børnesikring
Der skal være godt dagslysindfald og min. 1 gående vindue i rummet.

Fast inventar:
Teknisk inventar:
Overflader:

Vægge:

Filt, malet, glans 10

Gulve:

Linoleum

Lofter:

Akustik loft, demonterbart eller adgangslemme
Træbeton lys/fin 25mm direkte monteret.
Synlige bæreskinner accepteres ikke.
Krav til efterklangstid: 0,4 s

Belysning:

Der skal etableres indbygget belysning i loftfladen samt pendelbelysning.
Armatur monteres under loftet
Fast loftbelysning i LED-belysningsarmaturer, placeret så det svarer til indretning af
rummet.
Der etableres 3 stk. lampeudtag for pendelbelysning.
Bevægelsesstyret tændingsautomatik. Tilstedeværelsesføler for fast loftbelysning.
Manuel afbryder for pendelbelysning.

El:

Der monteres minimum 1 stk. 240V frie stikkontakter, jævnt fordelt maksimum pr. 4
meter
Der monteres samlet 1 stk. samlestation for PDS udtag/ stikkontakt i væg
Der monteres PDS udtag for Wi-Fi.
Der monteres samlet en station indeholdende antenne (Coax)/ PDS-udtag/ 2 stk. stikkontakter, der placeret 2 steder på modstående vægge.

Rød tekst = ændringer / Gennemstregning = Udgået / Grøn = skal afklares med bygherre / XXXX = skal vi have løst.
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Teleslyngeantenne og indbygningshøjttalere. Udgår
Øvrige stærk- og svagstrømsanlæg:
Som beskrevet i beskrivelsen.
VVS:

Ingen VVS-installationer.

Opvarmning:

Gulvvarme – Styring placeres på væg i overensstemmelse med fabrikantens anvisning.

Ventilation:

Balanceret mekanisk indblæsning og udsugning, der kan opfylde ventilationskravet for
det maksimale antal personer rummet kan opholde. Fordelt indblæsning over hele
rummet.

Bygherreleverance:

Spiseborde og stole
Dækketøjsskab
Særbelysning: standerlampe / lampetter og pendler
Skærmvægge eller reol

Rød tekst = ændringer / Gennemstregning = Udgået / Grøn = skal afklares med bygherre / XXXX = skal vi have løst.
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Rumnr. og rumbetegnelse:

Funktionsbeskrivelse og relation:

Fællesareal
2.4 Fælles opholdsstue

Opholdsstuen skal danne ramme om beboernes fællesophold i det daglige. Der skal
være mulighed for at se TV, opstilling af sidde-grupper samt øvrigt almindeligt ”stueinventar”. Det er vigtigt for brugerne at der kan etableres en dagligstue stemning, men
også at der bliver mulighed for at personale og beboere er synlige for hinanden.
Opholdsstuen skal placeres i forbindelse med spisestuen således at der ved fester,
hvor gæster deltager, kan opstilles borde ind i opholdsstuen.
Generelt er det ønskeligt at rummet bearbejdes så der kan opnås en hyggelig dagligstuestemning. Rummet skal være lyst og venligt. Der skal desuden være fokus på
rumakustikken, da alle beboerne er sensitive ift. støj.
Der skal være adgang til fælles terrasse i have og/eller gårdhave.

Døre/Vinduer:

Terrassedøre Hoveddør skal være dobbelt glasdøre, min. 18M. Dørene skal låsesikres
Nøglebrik eller vende mod lukket gårdhave.
Der skal være godt dagslysindfald og min. 1 gående vindue i rummet.
Der ønske om foldevæg imellem opholds- og spisestue. Vægge, loft og bærende konstruktionen skal forberedes for en foldevæg. Foldevæg er ’nice to have’.

Fast inventar:

Væghængt skab til teleslyngeanlæg mm. Udgår

Teknisk inventar:
Overflader:

Vægge:

Filt, malet, glans 10

Gulve:

Linoleum

Lofter:

Akustik loft, demonterbart eller adgangslemme
Træbeton lys/fin 25mm direkte monteret.
Synlige bæreskinner accepteres ikke.
Krav til efterklangstid: 0,4 s

Belysning:

Der skal etableres indbygget belysning i loftfladen samt pendelbelysning.
Armatur monteres under loftet
Fast loftbelysning i LED-armaturer, placeret så det svarer til indretning af rummet.
Der etableres 3 stk. lampeudtag for pendelbelysning.
Bevægelsesstyret tændingsautomatik. Tilstedeværelsesføler for fast loftbelysning.
Manuel afbryder for pendelbelysning.

El:

Der monteres minimum 1 stk. 240V stikkontakter, jævnt fordelt maksimum pr. 4 meter
Der monteres samlet 1 stk. samlestation for PDS udtag/ stikkontakt i væg
Der monteres PDS udtag for Wi-Fi.
Der monteres samlet en station indeholdende antenne (Coax)/ PDS-udtag/ 2 stk. stikkontakter, der placeret 2 steder på modstående vægge.
Teleslyngeantenne og indbygningshøjttalere. Udgår
Øvrige stærk- og svagstrømsanlæg:
Som beskrevet i beskrivelsen.

Rød tekst = ændringer / Gennemstregning = Udgået / Grøn = skal afklares med bygherre / XXXX = skal vi have løst.
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VVS:

Ingen VVS-installationer.

Opvarmning:

Gulvvarme – Styring placeres på væg i overensstemmelse med fabrikantens anvisning.

Ventilation:

Balanceret mekanisk indblæsning og udsugning, der kan opfylde ventilationskravet for
det maksimale antal personer. Fordelt indblæsning over hele rummet.

Bygherreleverance:

Sofagruppe
TV, radio, video, cd/dvd afspiller o. lign.
Særbelysning: standerlampe / lampetter og pendler
Skærmvægge eller reoler

Rød tekst = ændringer / Gennemstregning = Udgået / Grøn = skal afklares med bygherre / XXXX = skal vi have løst.
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Rumnr. og rumbetegnelse:

Funktionsbeskrivelse og relation:

Fællesareal
2.5 Oaser

Oaser er mindre opholds- og spisestuer som beboerne kan spise eller opholde sig
alene eller i små grupper, samtidig med at de er del af fællesskabet i periferien.
Oaserne skal ligger afskærmet fra fællesrum og i forbindelse med boligerne.
Der skal være plads til opstilling af mindre spisebord og lille sofagruppe.

Døre/Vinduer:

Oaser placeres i åben forbindelse med gangzoner.

Fast inventar:
Teknisk inventar:
Overflader:

Vægge:

Filt, malet, glans 10

Gulve:

Linoleum

Lofter:

Akustik loft, demonterbart eller med adgangslemme.
Træbeton lys/fin 25mm direkte monteret.
Synlige bæreskinner accepteres ikke.
Krav til efterklangstid: 0,4 s

Belysning:

Der skal etableres indbygget belysning i loftfladen samt pendelbelysning.
Armatur monteres under loftet
Fast loftbelysning i LED-armaturer, placeret så det svarer til indretning af rummet.
Der etableres 3 2 stk. lampeudtag for pendelbelysning.

Bevægelsesstyret tændingsautomatik. Tilstedeværelsesføler for fast loftbelysning.
Manuel afbryder for pendelbelysning.
El:

Der monteres minimum 1 stk. 240V stikkontakter, jævnt fordelt maksimum pr. 4 meter
Der monteres samlet 1 stk. samlestation for PDS udtag/ stikkontakt i væg
Der monteres PDS udtag for Wi-Fi.
Der etableres 1 arbejdsstation.
Teleslyngeantenne og indbygningshøjttalere. Udgår
Øvrige stærk- og svagstrømsanlæg:
Som beskrevet i beskrivelsen.

VVS:

Ingen VVS-installationer.

Opvarmning:

Gulvvarme – Styring placeres på væg i overensstemmelse med fabrikantens anvisning.

Ventilation:

Balanceret mekanisk indblæsning og udsugning, der kan opfylde ventilationskravet for
det maksimale antal personer rummet kan opholde. Fordelt indblæsning over hele
rummet.

Bygherreleverance:

Spiseborde og stole
Sofagruppe
Særbelysning: standerlampe / lampetter og pendler

Rød tekst = ændringer / Gennemstregning = Udgået / Grøn = skal afklares med bygherre / XXXX = skal vi have løst.
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Rumnr. og rumbetegnelse:

Funktionsbeskrivelse og relation:

Fællesareal
2.6 Fælles baderum

Det fælles baderum giver mulighed for at bade beboerne i et bruseleje eller badekar,
samt til beroligende terapi af beboerne med et varmt bad.
I baderummet udfører plejepersonalet den tunge del af deres arbejde i forbindelse med
hjælp og pleje af beboerne. Der er således en række arbejdsmiljøkrav til pladsforhold,
indretning m.v. som særligt stilles til dette rum.
Der skal desuden være fokus på rumakustikken, da beboerne er sensitive ift. støj og
uro, samtidig med at de selv kan være støjende.

Døre/Vinduer:

Dør fra gangzone skal udføres 2 delt i en gående og en stående del.
Bredde, modul: 14M. Vådrumsdør.
Det samlede frie åbningsareal i dørhullet skal være minimum 120 cm. Den fri åbning
på den gående dør skal være 90 cm.
Lås i system. Nøglebrik.

Fast inventar:

Der skal være plads til et mobilt hæve-sænke badekar med tilstrækkelig manøvreplads
til personalet på hver side af badekarret.
Derudover skal der være plads til et bruseleje og manøvreplads til flytning af beboeren
fra kørestol til badekar eller bruseleje.
Bænk til omklædning og to højskabe til opbevaring.
Indretning jf. rumtegning

Teknisk inventar:

Rum og installationer forberedes for hæve-sænke badekar.
Etablering af skinner til rumdækkende personlift til flytning af beboer fra kørestol til
badekar eller bruseleje. Der skal etableres el-udtag ved loft til ladestation.
Lift er en bygherreleverance.
Entreprisen tager udgangspunkt i at disse er væghængt.
Der laves en tillægspris, således at lifte kan blive lofthængt.

Overflader:

Vægge:

Vådrumsmalerbehandling fra overkant dør til loft.
Vægfliser fra gulv til overkantdør.

Gulve:

Gulvklinker
Gulvet udføres med jævnt fald mod gulvafløbet.

Lofter:

Akustik loft, demonterbart eller med adgangslemme.
Fokus F Ecophon loft, direkte monteret 60x60 / 60x120cm
Kan tørres rent med opfugte klud/vaskemiddel.
Synlige bæreskinner accepteres ikke.
Krav til efterklangstid: 0,5 s

Belysning:

Der skal etableres indbygget belysning i loftfladen samt pendelbelysning.
Armatur monteres under loftet
Fast loftbelysning i LED-armaturer, placeret så det svarer til indretning af rummet.
Placering af belysningsarmaturer skal udføres således, at personalet opnår de bedst
mulige belysningsforhold ved arbejde i rummet.

Rød tekst = ændringer / Gennemstregning = Udgået / Grøn = skal afklares med bygherre / XXXX = skal vi have løst.
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Der etableres spejlbelysning.
Bevægelsesstyret tændingsautomatik. Tilstedeværelsesfølere.
Manuel afbryder for spejlbelysning
El:

Installationer til bl.a. hæve-sænke badekar.
Der monteres 2 stk. 240V stikkontakter fordelt på 2 grupper for tilslutning af supplerende hjælpegrej, som f.eks. lade station
Øvrige stærk- og svagstrømsanlæg:
Som beskrevet i beskrivelsen.

VVS:

Der etableres håndvask. Armatur ved håndvask skal elektronisk og kunne betjenes
uden berøring. Afløb og vandtilslutning til vasken skal udføres således at de ikke er til
gene for brugerne.
Der fremføres Pexrør RIR for henholdsvis koldt og varmt brugsvand til sanitetsgenstande (håndvask og brusearmatur, koldt vand til toilet) fra fordelerrør placeret i teknikskab. Forsyningsrør fremføres indstøbt i vægge.
Der etableres afløb fra sanitetsgenstande til kloak.
Etablering af afløbsrende i bruseområdets bredde og ensidigt fald.
Der etableres gulvafløb under håndvask.
Armatur ved håndvask skal være et-grebs armatur, med kort svingtud og ringformet
handicapgreb, der kan betjenes af personer med nedsat funktionsevne. Håndvasken
forsynes med løs prop i kæde. Vandtilførsel samt afløb udføres fleksibelt og skal føres
ud af væggen og ikke til gulvet.
Der etableres bruser arrangement. Metalslange, min 2,5 meter lang. Bruserhovedet
som type med vandafbryder på selve bruserhovedet. Stang til bruser skal være kraftig og samme type som anvendes til håndgreb. Under den lodrette stang til bruseren
monteres vandret stang i samme kvalitet så der dannes et omvendt-T. Bruserarmatur, termostatstyret og med taptud.
Over håndvasken etableres et spejl ca. 90x120 cm, der indmures med vægfliser. Spejlets underkant må maks. placeres 90 cm over færdigt gulv.
Gulvafløb. Afløbsrist udføres i rustfrit stål. Afløb fra hæve-sænke badekar føres til sideindløb i gulvafløb.

Opvarmning:

Gulvvarme – Styring placeres på væg i rum og monteres i henhold til fabrikantens
anvisning.

Ventilation:

Balanceret mekanisk indblæsning og udsugning, der kan opfylde ventilationskravet for
rummets belastning. Fordelt indblæsning over hele rummet, der sikrer en tilfredsstillende gennemskylning.

Bygherreleverance:

Hæve-sænke badekar
Bruseleje

Rød tekst = ændringer / Gennemstregning = Udgået / Grøn = skal afklares med bygherre / XXXX = skal vi have løst.
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2.7 Vaskeri

Rummet skal anvendes til vaskeri for husets beboere.
Vaskeri samles med teknikrum.

Døre/Vinduer:

2 1 stk. døre til gangzone (rent/urent).
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Bredde, modul: 10M. 14M (4+10M) Lås i system. Nøglebrik Vådrumsdør.

Fast inventar:

Der skal være plads i rummet til store industrimaskiner, samt tilstrækkeligt plads til at
betjene maskinerne på rimelig vis. Der skal være plads til at håndtere vasketøj og vasketøjskurve.
Der skal ophænges 2 stk. 2 meter bøjlestang til ophæng af vasketøj til dryptørring.
Bordplade i plastlaminat, min 600x1200 mm med underskabe.
Underskabe udgår bordpladen gøres større jf. rumtegning.

Teknisk inventar:
HUSK AT KONTROLLER
TEKNISK INVENTAR OM VI
SKAL GENBRUGE NOGET.

2 stk. 1 stk. industriel vaskemaskine inkl. blødgøringsanlæg
1 stk. alm. Vaskemaskine placeret under bordpladen, personale.
1 stk. industriel tørretumbler
Maskinerne (Industri TT og VM) skal opstilles på rustfri stålsokler med rustfrie stilleskruer.

Overflader:

Vægge:

Vådrumsmalerbehandling fra overkant dør til loft.
Samt på de vægflader som ikke har vægfliser.
Vægfliser fra gulv til overkant dør.
Fliser over bordplade, Malet overflader glans 25 for resten

Belysning:

Gulve:

Gulvklinker
Vådrumsbehandling på gulvet.
Gulvet udføres med jævnt fald mod gulvafløbet.

Lofter:

Malet

Der skal etableres indbygget belysning i loftfladen.
Armatur monteres under loftet
Fast loftbelysning i LED-armaturer, placeret så det svarer til indretning af rummet.
Placering af belysningsarmaturer skal udføres således, at personalet opnår de bedst
mulige belysningsforhold ved arbejde i rummet.
Bevægelsesstyret tændingsautomatik. Tilstedeværelsesfølere.

El:

Elforsyning til 2 stk. vaskemaskiner, 1 stk. tørretumbler samt doserings- og blødgøringsanlæg.
El-forsyning til betalingsanlæg.
Der monteres 2 stk. 240V stikkontakter
Øvrige stærk- og svagstrømsanlæg:
Som beskrevet i beskrivelsen.

VVS:

Håndvask til vask af hænder. Armatur ved håndvask skal elektronisk og kunne betjenes uden berøring.
Tilkobling til blødgøringsanlæg

Rød tekst = ændringer / Gennemstregning = Udgået / Grøn = skal afklares med bygherre / XXXX = skal vi have løst.
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Gulvafløb. Afløbsrist udføres i rustfrit stål. Afløb fra blødgøringsanlæg føres ind i sideindløb på gulvafløb.
Opvarmning:

Gulvvarme – Styring placeres på væg i rum og monteres i henhold til fabrikantens
anvisning.

Ventilation:

Balanceret mekanisk indblæsning og udsugning, der kan opfylde ventilationskravet for
rummets aktivitet. Fordelt indblæsning over hele rummet, der sikrer tilfredsstillende
gennemskylning.

Bygherreleverance:

Vasketøjskurve på hjul

Rød tekst = ændringer / Gennemstregning = Udgået / Grøn = skal afklares med bygherre / XXXX = skal vi have løst.
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Rumnr. og rumbetegnelse:

Funktionsbeskrivelse og relation:

Fællesareal
2.8 Gangzone

Gangzoner mellem de forskellige funktioner i skal så vidt muligt indgå i de fællesopholdsarealer. Gangzoner skal fremstå lyse og venlige.
Overgangen fra den private bolig til gangarealet skal ske via en niche, således der
opstår et ”halv-privat” område uden for boligdøren.
Gangene skal være min. 1,8 m bred ekskl. bredde på håndlister.

Døre/Vinduer:

Der skal etableres dagslys i gangarealerne som sidelys.
Døre der opdeler gangzone skal udføres i gangarealets fulde bredde. 18x21M

Fast inventar:

Indgange til boligerne markeres med en væglampe ud for hver dør.

Teknisk inventar:
Overflader:

Vægge:

Filt, malet, glans 10
Der opsættes håndslister i den ene side af gangzoner.

Gulve:

Linoleum

Lofter:

Akustik loft, demonterbart eller med adgangslemme.
Træbeton lys/fin 25mm direkte monteret.
Synlige bæreskinner accepteres ikke.

Belysning:

Gangarealet skal fremstå med en god belysning med armaturer i høj æstetisk kvalitet.
Fast vægbelysning ved indgangsdør til boliger.
Der skal etableres indbygget LED belysning i loftfladen. 200 lux på gulv.
Armatur monteres under loftet
Bevægelsesstyret tændingsautomatik. Tilstedeværelsesfølere. Dæmpning om natten.
Spot belysning på udvalgte steder til fremhævelse af f.eks. vægkunst eller naturlige
ophold. Skal afklares nærmere

El:

Der monteres minimum 1 stk. 240V stikkontakter, for hver løbende 10 mtr.
Der monteres samlet 1 stk. samlestation for PDS udtag/ stikkontakt i væg
Der monteres PDS udtag for Wi-Fi.
Teleslyngeantenne og indbygningshøjttalere.
Øvrige stærk- og svagstrømsanlæg:
Som beskrevet i beskrivelsen.

VVS:

Ingen VVS-installationer

Opvarmning:

Gulvvarme – Styring placeres på væg i rum og monteres i henhold til fabrikantens
anvisning.

Ventilation:

Balanceret mekanisk indblæsning og udsugning, der kan opfylde ventilationskravet for
rummets normale belastning. Fordelt indblæsning over hele rummet og sikring af gennemskylning.

Bygherreleverance:

Evt. løst inventar

Rød tekst = ændringer / Gennemstregning = Udgået / Grøn = skal afklares med bygherre / XXXX = skal vi have løst.
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Rumnr. og rumbetegnelse:

Funktionsbeskrivelse og relation:

Serviceareal
3.1 Personalerum

Personalerummet skal benyttes til møder, samtaler, pauserum og lignende.
Derudover kan personalet anvende rummet til registreringer (med bærbar).
Personalerummet skal kunne rumme 6 personer til møder.

Døre/Vinduer:

Dør til gangzone. Bredde, modul: 10M. Udføres med glassideparti.
Lås i system. Nøglebrik
Der skal være et godt dagslysindfald.

Fast inventar:

Der skal i rummet være plads til et mødebord til 6 8 personer.
Udover mødebord skal der være plads til 2 lbm lav reol (40 cm dyb).

Teknisk inventar:
Overflader:

Vægge:

Filt, malet, glans 10

Gulve:

Linoleum

Lofter:

Akustik loft, demonterbart eller med adgangslemme.
Træbeton lys/fin 25mm direkte monteret.
Synlige bæreskinner accepteres ikke.

Belysning:

Der skal etableres indbygget LED belysning i loftfladen samt pendelbelysning. 300 lux
på gulv. Armatur monteres under loftet
Tilstedeværelsesføler med mulighed for dæmp og overstyring på trykknappanel.
Der etableres 2 stk. lampeudtag for pendelbelysning med manuel afbryder.

El:

Arbejdsstationer via netværk
Der monteres minimum 1 stk. 240V stikkontakter, jævnt fordelt maksimum pr. 4 meter
og minimum 6 stk. 240V stikkontakter en til hver arbejdsstation.
Der monteres samlet 1 stk. samlestation for PDS udtag/ stikkontakt i væg
Der monteres PDS udtag for Wi-Fi.
4 faste arbejdsstationer
Øvrige stærk- og svagstrømsanlæg:
Som beskrevet i beskrivelsen.

VVS:

Ingen VVS-installationer

Opvarmning:

Gulvvarme – Styring placeres på væg i rum og monteres i henhold til fabrikantens
anvisning.

Ventilation:

Balanceret mekanisk indblæsning og udsugning, der kan opfylde ventilationskravet for
minimum 6 personer. Fordelt indblæsning over hele rummet.

Bygherreleverance:

Mødebord og stole
Reolkasser
Pendler
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Rumnr. og rumbetegnelse:

Funktionsbeskrivelse og relation:

Serviceareal
3.2 Lederkontor

Kontoret skal danne arbejdsplads for én person samt mulighed for mødefaciliteter for
6 personer. Lederkontor og vagtstue samles i et rum.

Døre/Vinduer:

Dør til gangzone. Bredde, modul: 10M.
Udføres med glassideparti.
Lås i system. Nøglebrik
Der skal være et godt dagslysindfald.

Fast inventar:

Der skal i rummet være plads til et mødebord til 6 personer.
Der skal ligeledes være plads til et hæve/sænke arbejdsbord, ca. 100x160 cm, samt
fri vægplads til 2 lbm lav reol (40 cm dyb) og printer
Lederkontoret udføres jf. rumtegning.

Teknisk inventar:
Overflader:

Vægge:

Filt, malet, glans 10

Gulve:

Linoleum

Lofter:

Akustik loft, demonterbart eller med adgangslemme.
Træbeton lys/fin 25mm direkte monteret.
Synlige bæreskinner accepteres ikke.

Belysning:

Der skal etableres indbygget LED belysning i loftfladen samt pendelbelysning. 300 lux
på gulv. Armatur monteres under loftet
Tilstedeværelsesføler med mulighed for dæmp og overstyring på trykknappanel.
Der etableres 2 stk. lampeudtag for pendelbelysning med manuel afbryder.

El:

Arbejdsstationer via netværk. 2 faste arbejdsstationer
Der monteres PDS udtag for Wi-Fi.
Der monteres minimum 1 stk. 240V frie stikkontakter, jævnt fordelt minimum pr påbegyndt 4 m2
Øvrige stærk- og svagstrømsanlæg:
Som beskrevet i beskrivelsen.

VVS:

Ingen VVS-installationer

Opvarmning:

Gulvvarme – Styring placeres på væg i rum og monteres i henhold til fabrikantens
anvisning.

Ventilation:

Balanceret mekanisk indblæsning og udsugning, der kan opfylde ventilationskravet for
minimum 6 personer. Fordelt indblæsning over hele rummet.

Bygherreleverance:

Arbejdsbord
Mødebord og stole
Reolkasser
Printer
Pendler

Rumnr. og rumbetegnelse:

Funktionsbeskrivelse og relation:
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Serviceareal
3.3 Vagtstue

Der er krav om et rum til nattevagten, hvor vedkommende kan sove/hvile sig.
Vagtstue skal placeres i forbindelse med garderobe, toilet og bad.
Lederkontor og vagtstue samles i et rum.

Døre/Vinduer:

Dør til gangzone. Bredde, modul: 10M.
Lås i system.

Fast inventar:

Der skal leveres og monteres højskabe til opbevaring af sengetøj til 20 personer.
Der skal derudover være plads til en seng, bredde 900 mm.
Der forudses en væghængt seng på 900x2000mm
Leder- og vagtrum udføres jf. rumtegning.

Teknisk inventar:
Overflader:

Vægge:

Filt, malet, glans 10

Gulve:

Linoleum

Lofter:

Akustik loft, demonterbart eller med adgangslemme.
Træbeton lys/fin 25mm direkte monteret.
Synlige bæreskinner accepteres ikke.

Belysning:

Der skal etableres indbygget LED-belysning i loftfladen samt sengelampe.
Der etableres 1 stk. lampeudtag for pendelbelysning med manuel afbryder.

El:

Der monteres PDS udtag for Wi-Fi.
Der monteres minimum 1 stk. 240V frie stikkontakter, jævnt fordelt minimum pr påbegyndt 4 m2
Øvrige stærk- og svagstrømsanlæg:
Som beskrevet i beskrivelsen.

VVS:

Ingen VVS-installationer

Opvarmning:

Gulvvarme – Styring placeres på væg i rum og monteres i henhold til fabrikantens
anvisning.

Ventilation:

Balanceret mekanisk indblæsning og udsugning, der kan opfylde ventilationskravet for
antal vagtpersoner. Fordelt indblæsning over hele rummet.

Bygherreleverance:

Seng
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3.4 Personale toilet og
garderobe

Der etableres et personaletoilet med forrum.

Døre/Vinduer:

Dør fra forrum til gangzone. Bredde, modul: 10M.
Lås i system. Nøglebrik
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Forrummet skal også fungere som garderobe for personalet.

Dør til toilet fra forrum. Bredde, modul: 10M.
Toiletbesætning.
Fast inventar:

Der skal i forrummet etableres et aflåseligt skab til hver ansat:
30 stk. aflåselige taskeskabe i størrelsen ca. 400x400x350 mm (BxDxH).
Placeres i garderobe.
Der skal desuden udføres en garderobe med hattehylde og stanggarderobe til overtøj
for 15 personer.
Toilettet skal besættes med toiletpapirholder, reservepapirholder, madame posestativ,
væghængt toiletbørste og 4 stk. håndklædekroge.
Der skal i toilettet anvises plads til væghængt affaldskurv og papirholder, samt dispensere for sæbe, creme og sprit.

Teknisk inventar:
Overflader:

Vægge:

Toilet:
Vådrumsmalerbehandling.
Der opsættes vægfliser bag håndvask i væggens fulde bredde.
Kun fliser over håndvask
Forrum: Garderobe
Filt, malet, glans 10

Gulve:

Skridsikker vinyl Toiletter
Vinyl føres 15 cm op ad alle vægge. Vægfliser føres ned over vinylen.
Forrum: Garderobe
Linoleum

Lofter:

Malet loft i toiletter.
Garderobe:
Træbeton lys/fin 25mm direkte monteret.

Belysning:

Der skal etableres indbygget belysning i loftfladen.
Armatur monteres under loftet
Over spejlet etableres lysarmatur i samme bredde som spejlet.
Fast loftbelysning i LED-armaturer, placeret så det svarer til indretning af rummet.
Bevægelsesstyret tændingsautomatik. Tilstedeværelsesfølere.
Manuel afbryder for spejlbelysning.
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El:

Der monteres 1 stk. stikkontakt ved vask uden afbryder og 1 stk. stikkontakt ved spejle
der ikke er placeret ved vask.

VVS:

Væghængt toilet. Gulvstående toilet med skjult P-vandlås.
Håndvask med berøringsfrit armatur.
Over håndvasken etableres et spejl ca. 90x100 cm

Opvarmning:

Gulvvarme – Styring placeres på væg i rum og monteres i henhold til fabrikantens
anvisning.

Ventilation:

Balanceret mekanisk indblæsning i personalerum/forrum og udsugning i toiletrum, der
kan opfylde ventilationskravet for rummenes belastning. Fordelt indblæsning over hele
rummet.

Bygherreleverance:

Løst inventar
EL-dispenser for papirservietter
Væghængt affaldskurv til papirservietter
Dispensere for sæbe, creme og sprit.
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Serviceareal
3.5 Personale HC-toilet og
bad

Der etableres et HC-toilet med badefaciliteter for personalet.

Døre/Vinduer:

Dør til gangzone. Bredde, modul: 11M. Vådrumsdør.
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Lås i system. Nøglebrik
Fast inventar:

I badeværelset skal der etableres højskab, der er 60 cm i dybden, samt bænk til omklædning.
Ved bruseren placeres en væghængt trådhylde til sæbe og shampoo. Der skal være
plads til minimum 2 flasker shampoo og 2 flasker vaskecreme á hver 500 ml.
Ved WC placeres 2 stk. flytbare armstøtter. Der placeres toiletpapirholder på den ene
armstøtte. Forkant armstøtte skal være min. som forkant toilet.
Rummet skal besættes med toiletpapirholder, reservepapirholder, madame posestativ,
væghængt toiletbørste, 4 stk. håndklædekroge ved vask og 4 stk. håndklædekroge
ved bænk.
Der skal i toilettet anvises plads til væghængt affaldskurv og papirholder, samt dispensere for sæbe, creme og sprit.

Teknisk inventar:
Overflader:

Vægge:

Vådrumsmalerbehandling fra overkant dør til loft.
Vægfliser fra gulv til overkant dør.
Der udføres kun vægfliser i bruseområde.
Vådrumsbehandling i bruseområde.

Gulve:

Gulvklinker
Vådrumsbehandling på gulvet.
Gulvet udføres med jævnt fald mod gulvafløbet.

Lofter:
Belysning:

Malet

Der skal etableres indbygget LED-belysning i loftfladen.
Armatur monteres under loftet
Over spejlet etableres lysarmatur i samme bredde som spejlet.
Fast loftbelysning i LED-armaturer, placeret så det svarer til indretning af rummet.
Bevægelsesstyret tændingsautomatik. Tilstedeværelsesføler.
Manuel afbryder for spejlbelysning.

El:

Der monteres 1 stk. stikkontakt ved vask uden afbryder og 1 stk. stikkontakt ved spejle
der ikke er placeret ved vask.

VVS:

HC- håndvask med berøringsfrit armatur.
Over håndvasken etableres et spejl ca. 90x120 cm, der indmures med vægfliser. Spejlets underkant må maks. placeres 90 cm over gulvfladen.
Brus til HC.
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Toilet udføres som gulvstående og placeres ved bagvæggen overfor døren. Forkant
toilet skal være min. 800 mm fra bagvæggen.

Opvarmning:

Gulvafløb. Afløbsrist udføres i rustfrit stål.
Gulvvarme – Styring placeres på væg i rum og monteres i henhold til fabrikantens
anvisning.

Ventilation:

Balanceret mekanisk indblæsning i rummet og udsugning placeret over eller i nærheden af badeområde, der kan opfylde ventilationskravet for de pågældende rum. Fordelt
indblæsning over hele rummet, så der bliver en tilfredsstillende gennemskylning.

Bygherreleverance:

EL-dispenser for papirservietter
Væghængt affaldskurv til papirservietter
Dispensere for sæbe, creme og sprit.
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Rumnr. og rumbetegnelse:

Funktionsbeskrivelse og relation:

Serviceareal
3.6 Rengøringsrum

Rengøringsrum til servicering af den samlede bebyggelse.

Døre/Vinduer:

Døre til gangzone. Bredde, modul: 10M. Lås i system. Nøglebrik

Fast inventar:

Der skal etableres et rum med plads til rengøringsvogn, støvsuger, gulvvaskemaskine,
hylder til rengøringsmidler samt udslagsvask.
Vejledende retningslinjer for gulvvaskemaskine og rengøringsvogn:
Gulvvaskemaskinen som Hako Scrubmaster B45CL 65
Arbejdsbredde vask: 65 cm.
Sugefodsbredde: 95 cm.
Rengøringsvogn: 1050 x 560 x 1080 mm (LxBxH)
Der skal være plads til følgende 4 lbm hylder (dybde 30 cm)
Flytbare hylder i plastlaminat på et skinnesystem er ’nice to have’.
Der skal desuden være mulighed for tømning og fyldning af vaskespand uden løft,
hvilket kan udføres med en slange fra henholdsvis gulvafløb og udslagsvask, der kan
kobles på vaskespand.

Teknisk inventar:
Overflader:

Vægge:

Filt, malet, glans 25
Der opsættes vægfliser bag vaske.

Gulve:

Skridsikker vinyl
Vinyl føres i hulkehl op ad alle vægflader og op ad alle sokler på inventar, min. 15 cm op af disse flader.
Gulvet udføres med jævnt fald mod gulvafløbet.

Lofter:
Belysning:

Malet

Der monteres LED-belysning i loft med automatisk tænd/sluk. Fast loftbelysning i LEDarmaturer, placeret så det svarer til indretning af rummet.
Armatur monteres under loftet
Bevægelsesstyret tændingsautomatik. Tilstedeværelsesfølere.

El:

Der monteres 3 stk. 240V stikkontakter, samt elforsyning til opladning af gulvvaskemaskine.

VVS:

Håndvask i rustfrit stål til vask af hænder. Armatur ved håndvask skal elektronisk og
kunne betjenes uden berøring.
Udslagsvask med mulighed for slangepåskruning på taparmaturet med henblik på opfyldning af vaskespande.
Spulehane for varmt og koldt vand på væg ved udslagsvask.
Gulvafløb. Gulvrist udføres i rustfrit stål.

Opvarmning:

Gulvvarme – Styring placeres på væg i rum og monteres i henhold til fabrikantens
anvisning.

Ventilation:

Der etableres udsugning via kontrolventil placeret i loft.

Rød tekst = ændringer / Gennemstregning = Udgået / Grøn = skal afklares med bygherre / XXXX = skal vi have løst.

Køge Kommune
Sag:
2.0 Rumbeskrivelser/rumskemaer

Byggeprogram
10 plejeboliger med serviceareal
Ny Føllehavegård

Dato: 25. marts 2020
Rev. 22/9- Fase 1-GB
Side 45 af 144

Erstatningsluft via spalte under dør.
Bygherreleverance:

Løst inventar
Rengøringsvogne
Gulvvaskemaskine
Støvsuger
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Rumnr. og rumbetegnelse:

Funktionsbeskrivelse og relation:

Serviceareal
3.7 Depot

Der skal etableres et depotrum til rent linned, bleer, sygeplejeartikler, medicinskab mm.

Døre/Vinduer:

Døre til gangzone. Bredde, modul: 10M. Lås i system. Nøglebrik

Fast inventar:

Der skal etableres følgende:
2 stk. lukkede højskabe til sygeplejeartikler
Der skal være plads til følgende:
4 lbm hylder (dybde 30 cm)
4 lbm hylder (dybde 50 cm)
Flytbare hylder i plastlaminat på et kraftigt skinnesystem er ’nice to have’.

Teknisk inventar:

Der skal forberedes for elektronisk mini-medicinskab i et af højskabene.

Overflader:

Vægge:

Filt, malet, glans 25

Gulve:

Linoleum

Lofter:

Malet
Træbeton lys/fin 25mm direkte monteret.

Belysning:

Der monteres belysning i loft med automatisk tænd/sluk.
Armatur monteres under loftet
Fast loftbelysning i LED-armaturer, placeret så det svarer til indretning af rummet.
Bevægelsesstyret tændingsautomatik. Tilstedeværelsesfølere.

El:

Der monteres 3 stk. stikkontakter

VVS:

Ingen anden VVS-installationer

Opvarmning:

Gulvvarme – Styringsautomatik placeres på væg efter fabrikantens anvisning.

Ventilation:

Der monteres belysning i loft med automatisk tænd/sluk.

Bygherreleverance:

Medicinskab
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Rumnr. og rumbetegnelse:

Funktionsbeskrivelse og relation:

Serviceareal
3.8 Teknikrum

Der oprettes relevante teknikrum og loftrum udnyttes så vidt muligt til teknik.
Vaskeri samles med teknikrum.

Døre/Vinduer:

Enkeltdør bredde, modul: 10M. Lås i system.

Fast inventar:

Trappe til loftsrum.

Teknisk inventar:

Ventilationsanlæg til almen ventilering af boliger og fællesarealer
Ventilationsanlæg til luftbehandling af køkken
Ventilationsanlæg flyttes ud i selvstændigt rum, se stueplan.
Blandesløjfer til varmeflader i ventilationsanlæg
Elforsyningsskabe
Krydsfeltskabe
Krydsfelt og elforsyning flyttes over i selvstændig depot, se stueplan.

Overflader:

Vægge:

Filt, malet, glans 25

Gulve:
Lofter:
Belysning:

Malet

Fast loftbelysning i LED-armaturer, placeret så det svarer til indretning af rummet.
Armatur monteres under loftet
Bevægelsesstyret tændingsautomatik. Tilstedeværelsesfølere.

El:

Der monteres 5 stk. frie 240V stikkontakter.
Der monteres 1 stk. 400V 16A CEE-udtag.
Der monteres 230V stikkontakter og CEE udtag som tilpasses til antallet af tekniske
anlæg og bygningsdele.
Stik og udtag skal indbygges i den del som indeholder teknikrummet.
Øvrige stærk- og svagstrømsanlæg:
Som beskrevet i beskrivelsen.

VVS:

Til forsyning af de tekniske installationer i bygning, herunder indgang for forsyninger,
forbrugsmålinger og generel afspærring via hovedventiler.
Koldt og varmt brugsvand til udslagsvask. Afløb fra udslagsvask i rustfrit stål til gulvafløb. Der etableres gulvafløb under vask. Afløbsrist udføres i rustfrit stål.
Der etableres vandudtag for kold vand.

Opvarmning:
Ventilation:

Ingen opvarmning
Vaskeri indeholder gulvvarme.
Der etableres udsugning via kontrolventil placeret i loft

Bygherreleverance:
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Rumnr. og rumbetegnelse:

Funktionsbeskrivelse og relation:

Serviceareal
3.9 Gangzone serviceareal

Gangzone der ligger i forlængelse eller i sammenhæng med boligernes gangzone udføres som disse (se rumnr. 2.8).
Gangzone der kun servicerer serviceareal skal være min. 1,5 m bred og fremstå lyse
og venlige.

Døre/Vinduer:

Der skal etableres dagslys i gangarealerne som sidelys.
Døre der opdeler gangzone skal udføres i gangarealets fulde bredde.

Fast inventar:
Teknisk inventar:
Overflader:

Vægge:

Filt, malet, glans 10

Gulve:

Linoleum

Lofter:

Malet og Akustik regulerende loft.
Demonterbart eller med adgangslemme
Træbeton lys/fin 25mm direkte monteret.
Synlige bæreskinner accepteres ikke.

Belysning:

Gangarealet skal fremstå med en god belysning med LED-armaturer i høj æstetisk
kvalitet. Armaturer skal indbygges i loftfladen.
Armatur monteres under loftet
Bevægelsesstyret tændingsautomatik og med mulighed for automatisk dæmpning om
natten.
Der skal etableres indbygget LED belysning i loftfladen. 200 lux på gulv.

El:

Der monteres minimum 1 stk. 240V stikkontakt uden afbryderkontakt pr. 4 meter. Placering skal være højere end 150 mm over færdigt gulv.
230V stikkontakt for hver løbende 10 mtr, dog min. 2 stk.
Der monteres PDS udtag for Wi-Fi.
Øvrige stærk- og svagstrømsanlæg:
Som beskrevet i beskrivelsen.

VVS:

Ingen VVS-installationer.

Opvarmning:

Gulvvarme – Styringsautomatik placeres på væg efter fabrikantens anvisning.

Ventilation:

Balanceret mekanisk ventilation koblet til ventilationsanlæg for almen ventilering.

Bygherreleverance:
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Rumnr. og rumbetegnelse:

Funktionsbeskrivelse og relation:

Uopvarmet areal
4.1 Hjælpemiddeldepot

Der skal etableres et uopvarmet depotrum for hjælpemidler.

Døre/Vinduer:

Enkeltdør bredde, modul: 12M. 14M (10+4)Lås i system. Nøglebrik
Rist i dørblad.

Fast inventar:
Teknisk inventar:
Overflader:

Vægge:

Filt, malet, glans 25 Overfladebehandling af træværk

Gulve:

Støvbundet beton.

Lofter:

Malet
Træbeton 25x600x1200 grå/fin

Belysning:

Der monteres LED- belysning IP44 i loft, tænding med PIR detektor og forsinket sluk
Armatur monteres under loftet

El:

Minimum 1 stk. 240 V Stikkontakt med afbryder - IP44.
Øvrige stærk- og svagstrømsanlæg:
Som beskrevet i beskrivelsen.

VVS:

Ingen VVS-installationer

Opvarmning:

Ingen opvarmning

Ventilation:

Naturlig ventilation via åbninger i dør eller vægge. Det skal sikres, at rummet får en
tværventilering.

Bygherreleverance:

Evt. hylder.
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Rumnr. og rumbetegnelse:

Funktionsbeskrivelse og relation:

Uopvarmet areal
4.2 Depot til pedel

Der skal etableres et uopvarmet depotrum til pedel.

Døre/Vinduer:

Enkeltdør bredde, modul: 10M. 14M (10+4)Lås i system. Nøglebrik
Rist i dørblad.

Fast inventar:
Teknisk inventar:
Overflader:

Vægge:

Filt, malet, glans 25 Overfladebehandling af træværk

Gulve:

Støvbundet beton.

Lofter:

Malet
Træbeton 25x600x1200 grå/fin

Belysning:

Der monteres LED- belysning IP44 i loft, tænding med PIR detektor og forsinket sluk
Armatur monteres under loftet

El:

Minimum 1 stk. 240 V Stikkontakt med afbryder - IP44.
Øvrige stærk- og svagstrømsanlæg:
Som beskrevet i beskrivelsen.

VVS:

Ingen VVS-installationer

Opvarmning:

Ingen opvarmning

Ventilation:

Naturlig ventilation via åbninger i dør eller vægge. Det skal sikres, at rummet får en
tværventilering.

Bygherreleverance:

Evt. hylder.
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4.3 Renovation
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Placeres således, at det ikke er til gene (især lugt), men alligevel ikke for langt fra
bygningerne.
Renovation etableres større således at Køge Nord bliver en del af arealet.
Der udføres hegn i 180cm højde i stil med eksist. skur. Se tillægspris
Døre/Vinduer:

Dør eller låge: Bredde, modul: 14M. 13M
Lås i system. Nøglebrik

Fast inventar:

Der skal være plads til min. 4 stk. 660 l, 3 stk. 240 l containere og et areal afsat til
storskrald.
Affaldsgården skal dimensioneres således den er fremtidssikret.
Affaldsgården dimensioneres jf. fremsendt mail 28/8-20
KNP/ Ny Føllehavegård (32/10 boliger) - 16 stk.:
• Rest 6 stk 770
• Mad 2 240
• Pap 2 660
• Plast 1 660
• Papir 1 660
• Glas 1 240
• Metal 1 240
• XXX 1 240
• YYY 1 240

Teknisk inventar:
Overflader:

Belysning:

Vægge:

Malet stolpekonstruktion samt ubehandlet lærketræslister 45x45mm
som eksist. udhus fra Køge Nord.

Gulve:

Udvendig belægning Flisebelægning

Lofter:

Malet

Der monteres LED-belysning IP44 i loft, tænding med PIR detektor og forsinket sluk
Belysning monteres som væglamper.
Der monteres fællesbelysning på yderside af affaldsgård som tilsluttes øvrige terrænbelysning.

El:

Minimum 2 stk. 240 V Stikkontakt med afbryder - IP44.
Synlige kabelopføringer fra terræn skal mekanisk beskyttes – stålrør, dækjern eller
lign.
Øvrige stærk- og svagstrømsanlæg:
Som beskrevet i beskrivelsen.

VVS:

Vandhane koldt brugsvand – frostsikret
Erstattes af frostfrit udv. vandhane fra teknikrum.
Der etableres en eller flere afløbsriste i rustfrit stål, til afledning af regnvand og spulevand, m.v.
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Opvarmning:

Ingen opvarmning.

Ventilation:

Naturligt ventileret enten via riste i rustfrit stål eller anden form for naturlig ventilation.

Bygherreleverance:

Containere.

Rumnr. og rumbetegnelse:

Funktionsbeskrivelse og relation:

Uopvarmet areal
X.X Cykelskur

Overdækket cykelskur.
Bygges sammen med renovationsgården.

Døre/Vinduer:

Dør eller låge: Bredde, modul: 16M
Lås i system. Nøglebrik

Fast inventar:

Ved hovedindgangen skal der etableres en aflåselig overdækning til cykler og ladcykler
med mulighed for opladning. Der skal bl.a. være plads til en rickshaw cykel (a la cykeltaxi).

Teknisk inventar:
Overflader:

Belysning:

Vægge:

Malet stolpekonstruktion samt ubehandlet lærketræslister 45x45mm
som eksist. udhus fra Køge Nord.

Gulve:

Udvendig belægning Flisebelægning

Lofter:

Malet tagkonstruktion (spær og underlag for pap)

Der monteres LED-belysning IP44 tænding med PIR detektor og forsinket sluk
Belysning monteres som væglamper.
Der monteres fællesbelysning på yderside af cykelskuret som tilsluttes øvrige terrænbelysning.

El:

2 stk. 240 V Stikkontakt med afbryder - IP44.
Synlige kabelopføringer fra terræn skal mekanisk beskyttes – stålrør, dækjern eller
lign.
Øvrige stærk- og svagstrømsanlæg:
Som beskrevet i beskrivelsen.

VVS:
Opvarmning:
Ventilation:
Bygherreleverance:
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Bygherren lægger vægt på at få et byggeri, der giver lave udgifter til energiforbrug, vedligeholdelse og drift.
Byggeriet skal min. udføres som jf. gældende Bygningsreglement (BR18).
(eller frivillig energiklasse 2020)
Arealer skal beregnes efter gældende Bygningsreglement.
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Indeklima

3.2.1
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Der skal lægges vægt på at opnå et godt indeklima i alle områder.
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Som grundlag anvendes DS 474 inkl. vejledninger og DS 1752 som supplement til kravene i det gældende
bygningsreglement. Bygningen skal designes så de i DS 3033 specificerede indeklimaparametre, for henholdsvis boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer i Klasse A+ (Det gode indeklima), anført i tabel 2, 3 og 4,
opfyldes.
Der skal anvendes byggematerialer, der ikke bidrager negativt til indeklimaet. I tilfælde hvor materialer har
gener indenfor det første år efter aflevering af byggeriet, skal det tages op til vurdering, om det kan være
acceptabelt, og der skal redegøres for de foranstaltninger, der tænkes anvendt til at neutralisere effekten, som
f.eks. øget ventilationskrav, tørring eller lign. Samtidig skal der vælges materialer, der har lang levetid, og som
er rengøringsvenlige.
Der skal vælges materialer til indvendige bygningsdele, som medvirker til så stabilt et indeklima/temperaturforhold som muligt.
I de følgende afsnit gennemgås kravene til de enkelte indeklimakomponenter.
3.2.2

Termisk indeklima
Kravene gælder alle arealer i byggeriet.
Gulvvarme:
Der skal overalt regnes med fjernfølere for at undgå påvirkning fra åbne døre og vinduer, og for at gøre det
let at indstille temperaturen i det enkelte rum for borgere og personale.
Ventilation, armaturer:
Der etableres balanceret ventilation i henhold til angivelser i rumskemaer.
Blandesløjfer:
Alle blandesløjfer indrettes, så fremløbstemperaturen reguleres dynamisk på CTS-anlægget.
Den maksimalt tilladelige rumtemperatur, i alle fælles opholds- og arbejdsrum, er iht. DS 474:
Rumtemperaturen må i tidsrummet kl. 7 – 17 max. overstige 26° C i 100 timer og 27° C i 25 timer i alt i løbet
af et standardår. Der skal udføres teoretiske beregninger der dokumenterer, at det mest udsatte rum/bolig
opfylder ovenstående krav.
Varmeanlægget skal dimensioneres for en rumtemperatur på 25° C.
Max. temperaturkravene skal kunne opfyldes ved kombineret brug af balanceret mekanisk ventilation, natkøling, materialevalg ud fra varmekapacitet, rummenes orientering, størrelse af tagudhæng, solafskærmning,
automatisk oplukkelige vinduer, automatiske udeluftventiler m.v. uden brug af kølemaskiner.
De elementer, der anvendes for at overholde det termiske indeklima, og hvis funktion er afhængig af en regulering over døgnet eller året, skal være styrede via lokale sensorer over et CTS-anlæg.
Der skal regnes med gulvvarme alle steder, skal dette indgå i simuleringen, så svingninger i rumtemperatur
og udluftning pga. reguleringstræghed undgås.
Hvis naturlig ventilation anvendes som supplement til den mekaniske ventilation i sommerperioden, skal det
dokumenteres, at der ikke er risiko for trækgener, støjgener, støvgener eller lign., som begrænser den praktiske brug af systemet. Der udføres mulighed for naturlig ventilation i boliger via oplukkelig felt i vinduesparti
med udvendig afskærmning af lyd.
Det skal eftervises, at kravene til det termiske indeklima opfyldes, dels ved målinger jf. DS 474, afsnit 5 og
dels ved simulering i projekteringen med den til enhver tid nyeste udgave af Bsim.
Der skal regnes med simulering for det nødvendige antal rum udvalgt i samarbejde med bygherren, så alle
brugerkategorier og krævende indretninger er dækket.
Simuleringerne skal indgå som en fast del af projekteringen for både bygninger og installationer sammen med
energirammeberegningen, og data skal i begge programmer løbende opdateres gennem hele projektet til og
med ’as built’-niveau.
Hvis der er begrænsninger i brugen af simuleringer i projekteringen, skal det fremgå af tilbuddet.
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Der skal vælges materialer til indvendige bygningsdele, som medvirker til så stabilt et indeklima/temperaturforhold som muligt – her tænkes især på valg af system og materiale til bærende og stabiliserende skillevæge,
som skal udføres af materialer med relativt stor densitet, for opnåelse af god varme/kulde-akkumulering.
3.2.3

Atmosfærisk indeklima
Ventilationen skal afpasses de aktiviteter og den belastning, der er i det enkelte rum. Der henvises til Indeklimahåndbogens kapitel 12, Ventilation og luftkvalitet.
Der skal vælges materialer med lavest mulig afgivelse af forurening til indeluften. Det skal tilstræbes at bruge
så “naturlige” materialer som muligt, f.eks. gulvplader med meget lille, eller intet indhold af formaldehyd eller
andre afgasningsstoffer.
Materialer, som afgiver skadelige dampe, støv eller på anden måde kan være allergifremkaldende, skal i videst
muligt omfang undgås. Produkter der er certificeret jf. Dansk Indeklima Mærkning eller en tilsvarende certificering der angiver at produktet har en lav afgasning, foretrækkes generelt. Entreprenøren skal anskueliggøre
dette i forbindelse med tilbudsafgivning.
Fugemasser, lime, spartelmasser mv. må ikke indeholde organiske opløsningsmidler.
Entreprenøren skal dokumentere dette i form af datablade og arbejdshygiejniske brugsanvisninger, inden det
pågældende materiale tages i brug.
Kuldebroer vil kunne forårsage dannelse af skimmelsvampe og skal undgås. Kuldebroer skal derfor i videst
muligt omfang undgås og må ingen steder give anledning til indvendig kondens på uventilerede steder.
Afsyring af blankt murværk skal udføres korrekt og i videst muligt omfang undgås indvendigt.

3.2.4

Akustisk indeklima
Lydreduktion, trinlydniveau, efterklangstid og støjniveau skal overholde krav og anvisninger i:
•
Gældende Bygningsreglement kapitel 17, afsnit 2,2 samt gældende SBI 258 anvisning.
•
DS 490 ”Lydklassifikation af boliger”
•
AT-anvisning A. 1.16 -2008
•
Gældende lokalplan/(forslag) 1057 samt miljøvurdering for området.
Øvrige generelle krav:
Der skal i projekterings- og udførelsesfasen løbende udleveres dokumentation for, at alle krav og anvisninger
følges.
Områder, der ikke er dækket af ovenstående normer og anvisninger, skal udføres i en god standard.
Der skal tages hensyn til ønsket om et lavt støjniveau ved valg af materialer og ved udformning af bygningen.
Dette indebærer f.eks. gummilister og dørlukkere i forbindelse med gangarealer.
Raslen, knirken og andre mislyde fra bygningsdele må ikke forekomme.
Det skal fremgå af tilbuddet, hvilke lydabsorberende og lydregulerende materialer, der påregnes anvendt for
overholdelse af de anførte krav til efterklangstider.
Der skal anvendes lydabsorberende materialer, der ikke afgiver partikler til rumluften.
Lydabsorberende materialer må ikke bidrage negativt til indeklimaet ved at samle støv, eller ved at være
vanskelige at rengøre.
Lydklasser:
Generelt skal bygningen udføres efter lydklasse C, jf. DS 490 og gældende Bygningsreglement.
Følgende skærpede krav til rum der ikke fremgår af DS 490, fremgår herunder af tabel 1.
Øvrige bygninger og arealer udføres med de lydkrav der er opstillet i nedenstående tabel 2.
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Særlige rum som ikke fremgår af DS 490. Tabel 1.
Boliger – Tabel 2.1 Lydisolation
Lydbestemmelserne gælder ikke for fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse
Luftlydisolation [2]

R'w

Mellem en bolig eller fælles opholdsrum og rum med særligt generende støj

≥ 60 dB

Mellem en bolig og rum uden for boligen

≥ 55 dB

a)

Mellem fælles opholdsrum indbyrdes 5)

≥ 55 dB

Dør 2) mellem bolig og fællesrum
Dør 2) mellem fælles opholdsrum og gange/trapperum

≥ 32 dB

Trinlydniveau [2]

L'n,w

I beboelsesrum og køkkener samt fælles opholdsrum
– fra rum med særligt generende støj

≤ 48 dB

I beboelsesrum og køkkener
– fra andre boliger og fra fællesrum b)

≤ 53 dB

I beboelsesrum og køkkener
– fra fælles trapperum og gange, fra altaner eller tilsvarende samt fra toilet- og baderum i andre
boliger 3), 4)

≤ 58 dB

I fælles opholdsrum
– fra beboelsesrum, andre fællesrum, trapperum, gange, altaner eller tilsvarende samt fra toiletog baderum 3), 4)

≤ 58 dB

Supplerende vejledning [3]
For at forebygge gener ved lave frekvenser anbefales
a) for lette 1) konstruktioner i lejlighedsskel: Luftlydisolation, R'w + C50-3150 ≥ 53 dB
b) for lette 1) konstruktioner i lejlighedsskel: Trinlydniveau, L'n,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB
Noter
1) Lette konstruktioner i lejlighedsskel, dvs. skillevægge med en vægt pr. arealenhed under 100 kg/m2 og
etageadskillelser med en vægt pr. arealenhed under 250 kg/m2, kan give problemer med utilstrækkelig lydisolation ved lave frekvenser, selv om kravene til lydisolation i lydklasse C er opfyldt.
2) Grænseværdien gælder for dørens areal. Den omgivende væg skal opfylde grænseværdien for ’mellem
en bolig og rum uden for boligen’ henholdsvis ’mellem fælles opholdsrum indbyrdes’.
3) Altaner samt gulve og dæk i toilet- og baderum og andre rum med et gulvareal mindre end 2,5 m2 skal ikke
opfylde krav til trinlydniveau.
4) Fælles og private tagterrasser skal opfylde samme grænseværdier som altaner.
5) Hvis et fælles opholdsrum opdeles med en foldedør/mobilvæg bør lydisolationen mellem de to dele af
rummet fastsættes efter den planlagte anvendelse.
Rum

Teknikrum og rengøringsrum

Luftlydisolation til tilstødende rum
min R’w =
50dB

Trinlydsniveau
L´n,w ≤

Efterklangstider
T125-2000 Hz ≤

Jf. DS490

0,9 s

Trinlydsniveau
L´n,w ≤

Efterklangstider
T125-2000 Hz ≤

Krav til lydisolation, trinlyd samt efterklangstider Tabel 2.
Rum

Kontorer, mødelokaler, personalerum
Teknikrum
Toiletter
Rengøring og depot
Lederkontor

Luftlydisolation til tilstødende rum
min R’w =
48 dB
48 dB
48 dB
48 dB
48 dB

58 dB
48 dB
63 dB
63 dB
58 dB

0,6 s
0,6 s
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Generelt:
Der skal indbygges lyddæmpere i ventilationskanaler, hvor der er risiko for lydgennemgang fra rum til rum
gennem kanalerne.
Rørinstallationer skal forsynes med lydisolerende bøsninger ved gennemføringer i vægge og etageadskillelser.
Føringsveje for kabler skal udformes, så de ikke nedsætter lydisolationen. Tilbuddet skal redegøre for principløsninger, som godtgør, at der opnås den ønskede nemmeste kabelføring samtidig med at lydisolationen er
tilfredsstillende.
3.2.5

Optisk indeklima
Der skal være god dagslystilgang i rum hvor personalet færdes og arbejder, og der skal kunne afskærmes
mod generende direkte og diffust sollys.
Med henvisning til SBI-rapport 200 og Indeklimahåndbogen, kapitel 25 skal afskærmning, indretning, belysning, farve- og materialevalg mv. tilpasses således, at der opnås et godt og
sikkert optisk miljø uden generende blænding og kontrastvirkninger

3.2.6

Støv og biologiske partikler
For at kunne holde totalindholdet af støv i rummene under ca. 0,2 mg/m³ luft skal indretning og overfladebelægninger være rengøringsvenlige, f.eks. ved valg af halvhårde overflader frem for bløde.

3.2.7

Statisk elektricitet
Statisk elektricitet skal i videst muligt omfang undgås bl.a. ved anvendelse af antistatiske belægninger og
beklædninger.

3.2.8

Rengøring
Bebyggelsen skal udformes således, at det er muligt at opretholde en høj hygiejnisk standard såvel indvendigt
som udvendigt.
Der skal anvendes overflader, der er smudsafvisende, og som er lette at rengøre. Det er nemmere at rengøre
ind i afrundede end i skarpe hjørner.

3.2.9

Personbelastning.
Personbelastningen fremgår af beskrivelsen af de enkelte rum.

3.3

Bygningsbasis
Jordbundsforhold, terrænarbejder, fundamenter og terrændæk, radonsikring m.v. forudsættes udført i god
håndværksmæssig stand i henhold til gældende normer.
Der skal tages udgangspunkt i udførte gældende geotekniske undersøgelsesrapporter, udført på grunden:
•
Franck Geoteknik af 14. august 2015
•
DMR Geoteknik af 17. marts 2020
I særdeleshed geoteknisk rapport fra DMR, som er foretaget med udgangspunkt i valgte situationsplan af
17.02.2020.
Et kort resumé af denne rapport er oplistet i punktform herunder:
•
LAR anbefales ikke i området.
•
Fundering i normale til lokalt lidt dybere direkte fundering / funderingsdybden varierer mellem normal
frostfri og lidt dybere (max 1,4mut)
•
Afrømningsdybden er tilsvarende og kræver således indbygning af sandfyld efter endt fundamentsarbejde
– her skal GVS-niveau ligeledes overvejes / sænkes Udskiftning af jordlag for udførelse af selvbærende
terrændæk direkte udlagt på isoleringslag, skal forventes generelt.
•
Sænkning af GVS/VS-niveau må forventes i større eller nogen grad, for udførsel af ovenfor nævnte, da
aktuelt niveau skal forventes nær terræn eller inden for øverste halve meter fra terrænniveau. Der skal
forventes risiko for lokale grundbrud hvor jorden er sandet, såfremt der ikke udføres tiltag for sænkelse
af vandspejlet.
•
Der skal generelt påregnes udført omfangsdræn omkring alle nye bygninger.
•
Jorden er betegnet som værende ren, og således klassificeret som klasse 0 og 1.
Rapporter danner projekterings- og prismæssigt grundlag for entreprenørens bud på det samlede arbejde.
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Primære bygningsdele
Generelt
Totalentreprenøren forestår og leverer al statisk dokumentation indbefattende det samlede bygværk inkl.
alle bærende bygningsdele, i overensstemmelse med krav angivet i SBI271.

3.4.1

Ydervægge
Entreprenøren skal ved detailprojekteringen konstruktivt sikre ydervægskonstruktionerne og overfladerne på
ydervægge således der ikke opstår skader på grund af fugt, anden vejrlig, bevægelser i konstruktionerne eller
lignende.
Entreprenøren skal indbygge de nødvendige foranstaltninger i de færdige konstruktioner så nævnte skader
ikke opstår.
Formur.
Bygherren har krav om bygningerne fremstår med en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion og overflade. Bygherren lægger vægt på at der er et minimum af vedligehold på ydervægsoverflader og konstruktioner. Prøver på facader skal forelægges bygherren til godkendelse.
Frostbestandighed.
Der skal som minimum anvendes teglsten der opfylder krav til F1, moderat miljø. Særligt udsatte konstruktioner skal udføres med teglsten i F2, aggressivt miljø. Udsatte konstruktioner er havemure, skorstene m.v.
Bagmur.
Bagmur skal generelt udføres som tung bagmur i uorganisk materiale.
Eksempelvis:
- betonelement
- letbeton helvægselementer
- tegl
Følgende må ikke anvendes som bærende bagvægge:
- gipspladevægge
- letbetonpladevægge
- porebetonvægelementer
Isolering.
Alle ydervægge skal isoleres så de min. opfylder kravene til energirammen for nybygninger jf. gældende Bygningsreglement (BR18).

3.4.2

Indvendige skillevægge
Følgende minimumskrav stilles:
Indvendige vægge omkring baderum, toiletter, vaskerum, teknikrum skal udføres i tunge uorganiske materialer. Eks. Beton, letbeton helvægselementer eller murværk. Vådrumstætning udføres iht. SBI-anvisning 252.
Alle gipsvægge skal udføres med minimum 2 lag gips på begge sider af skeletkonstruktionen. Den yderste
gipsplade skal være i type med særlige egenskaber overfor fysiske påvirkninger.
Minimumskrav til yderste gipsplade er:
- Vægt, 11,7 kg/m²
- Bøjningsstyrke, Langs 8,6 MPa. Tværs 3,4 MPa.
Gipsvægge skal dimensioneres i forhold til de krav som det pågældende sted i bygningen kræver i forhold til
brand, lyd og statik. Der skal indbygges forstærkninger for døre og inventar, der skal kunne ophænges i/på
væggene.
Udfaldskrav.
Gipspladevægge skal udføres til kvalitetsniveau Q4.

3.4.3

Dimensionering af vægge
Vægge skal dimensioneres således de kan opfylde alle gældende krav til lyd, brand, stabilitet samt til ophæng
af møblement, reoler, skabe, installationsgenstande, evt. loftlifte.
I de rum hvor der skal monteres loftlifte eller forberedes for loftlifte, skal væggene kunne tåle belastning fra
liftskinnesystem på min. 250 kg/person +egenvægt af skinner, lift m.v.
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Ophæng af ovennævnte elementer skal kunne ske uden ekstraordinære foranstaltninger. Totalentreprenøren
skal sikre at der på de pågældende steder er muligt at fastgøre beslag der kan optage en belastning ved træk
på min. 350 kg pr. beslag. Skinner væg- eller lofthænges. Ved planlægning af installationer, der skal føres i
vægge, skal disse ligeledes udføres således at det er muligt frit at ophænge ovennævnte elementer uden
særlig fare for at bore i kabler eller rør.
3.4.4

Revner i skillevægge og bagmursvægge
Der skal drages omsorg for at risikoen for revnedannelser minimeres. Dels ved opmærksomhed på stabile
samlinger og ved at der afsættes tilstrækkelig tid til udtørring inden overfladebehandlingen påbegyndes. Letbeton- og betonprodukter må ved opstart af videre/færdigbehandling, maksimalt have en fugtprocent som
anbefalet af Betonelement-Foreningen (BEF) Elementfraktion eller jf. leverandørens anbefalinger.
Entreprenøren hæfter for udbedring af revner samt efterfølgende udbedringer af malerbehandlinger og flisebeklædninger. Entreprenøren skal være opmærksom på at bygherren stiller høje krav til kvaliteten af udbedringer af revner.
Entreprenøren hæfter for udbedring af revner i 5 år fra afleveringen. Udbedringen kan kræves udført på andre
tidspunkter og ad flere omgange end blot ved 1 og 5 års gennemgangen. Der henvises til BEF’s afsnit om
Forebyggelse af revner.

3.4.6

Tage
Generelt
Tage udføres som ventilerede tagkonstruktioner eller som uventilerede varm-tagskonstruktioner.
Dimensionering af tagkonstruktionen.
Totalentreprenøren eller dennes underentreprenører og/eller leverandører, dimensionerer alle tagkonstruktioner. Indbygning af alle former for fastgørelser, trækbånd, samt stabiliserende konstruktionsdele m.v. for den
færdige konstruktions korrekte opbygning skal udføres og være indeholdt i tilbuddet.
Det skal undgås at etablere tagflader, som ikke har overløb til facader eller andre lavere tagflader. Overløb
skal kunne aflede samme mængde vand som det projekterede afløb.
Der skal indeholdes udførsel og dimensionering af faldsikring på tage, herunder for bl.a. servicering af solpaneler. Taghældning ca. 25-35gr. Det forudses ikke at være nødvendigt med faldsikring.
Ventilerede tage.
Totalentreprenøren fastlægger selv den endelige konstruktion og de endelige dimensioner.
Følgende krav stilles dog til konstruktionen:
- Der må ikke indgå hygrodiode eller tilsvarende type dampspærre i konstruktionen.
- Tagene skal ventileres i henhold til gældende krav for ventilation af tage.
Uventilerede tage, varme tagkonstruktioner.
Totalentreprenøren fastlægger selv den endelige konstruktion og de endelige dimensioner.
Følgende krav stilles til konstruktionen:
- Den bærende flade for isoleringen skal være uorganisk og ikke i metal.
- Der må ikke indgå hygrodiode eller tilsvarende type dampspærre i konstruktionen.
Udhæng
Såfremt bygningens arkitektur og konstruktive udformning medfører udhæng, stilles der følgende minimumskrav. Undersiden af tagudhæng inddækkes i aluminium, indfarvet i samme farve/tone som tagdækningsmaterialet. Der benyttes træbeton 600x1200x25mm grå/fin som udhængsbeklædning.
Ved afslutning af tagflader ved gavle og sterne uden udhæng skal dette ske med et aluminiums kantprofil.
Profiler skal være indfarvet i samme farve/tone som tagdækningsmaterialet. Profilet skal monteres på et underlag som gør det stabilt. Der skal fremstå en opkant på minimum 60 mm over tagfladen. Den samlede højde
på metalprofilet skal være minimum 150 mm. Profilet skal samles med blændfalse eller stående false. Profilet
skal have et fremspring på minimum 30 mm fra murfladen. Alle afslutninger skal være endelukkede og samlinger skal loddes. Der skal indbygges ekspansionsmuligheder i profilet. Der lægges stor vægt på at afslutningen fremstår ret og robust.
Taget udføres som valmet tag på hovedbygningen. Der skal ikke benyttes inddækninger ved vindskeder.
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På cykeloverdækningen udføres der vindskede aluprofil og fodblik ved tagrende.
3.4.7

Tagdækningsmateriale
Der er principielt frihed til valg af tagdækningsmateriale i byggeriet under hensynstagen til lokalplans krav,
bygningernes samspil med omkringliggende bygninger og natur.
Afslutninger.
Der skal udføres fodblik ved tagfodsafslutninger i aluminium.
Andre former for tagbelægning i pladeform eller lignende:
Alle former for tagdækningsmaterialer i pladeform, profileret eller ikke profileret, skal udføres med undertag
efter DUKO’s specifikationer i anvendelsesklasse H-normal. Der skal anvendes undertagsløsning med fast
underlag.
Gennemføringer i undertage:
Alle gennemføringer i undertaget skal ske igennem præ-fab manchetter eller undertaget skal ved gennemføringer fastklæbes til et plademateriale og gennemføringen skæres igennem dette plademateriale. Der henvises til Byg Erfa blad nr. (27) 15 12 27. Undertaget skal fremstå tæt og intakt alle steder på tagfladen.
Der benyttes ikke undertag af banevare.

3.4.8

Udvendig tagisolering
Ved anvendelse af varm-tagskonstruktioner skal der anvendes et udvendigt tagisoleringssystem. Tagisoleringssystemet skal være et gennemprøvet system der opfylder alle gældende myndighedskrav, samt kan indarbejdes i projektet på forsvarlig vis set ud fra funktion og høje kvalitetskrav til bygningernes fremtidige brug.
Totalentreprenøren dimensioner tagisoleringen og fastgørelser. Produkterne skal være CE-mærket og indgå
i VIFs seneste produktoversigt. Der benyttes ikke udvendig tagisolering.

3.4.9

Tagbrønde
Ved indbygning af tagbrønde i flade tagkonstruktioner skal tagbrønde og et areal på 1 m² af tagfladen omkring
tagbrønden el-traces for at modvirke is-propper i frost/tø situationer. Alle varmekabler, termostater m.v. til eltracingsystemet skal indbygges og leveres. Der benyttes ikke tagbrøde i projektet.
El tracing skal styres over differenstermostat som indstilles efter aftale. El tracing må IKKE stå med konstant
tomgangstab når temperaturen ligger uden for de valgte temperaturer. Alle tagfladens ”verdenshjørne” skal
til godeses hvilket kan betyde fleres anlæg med hver deres styring - differenstermostat. Samtlige anlæg skal
kobles på CTS.

3.4.10

Tagrender og tagnedløb
Der udføres tagrender til afvanding af tagflader. Totalentreprenøren dimensionerer tagrender og nedløb. På
særligt udsatte steder hvor der risiko for særlig fysiske påvirkninger skal der anvendes galvaniseret stålrør.
Der ønskes ingen indv. tagnedløb.

3.4.11

Adgang til tage
Der skal være let adgang til alle flade tage inde fra bygningen via et ovenlys eller en taglem.
Den fri åbning skal være minimum 80x80 cm.
Tagkonstruktionen udføres med gitterspær, taghældning 25-35gr. Der vil være mulighed for adgang til alle
tagflader langs tagkanten

3.4.12

Solfangere, solceller o.l.
Såfremt der etableres solfangere, solceller eller lign. på tagfladerne, er det vigtigt at de indarbejdes i/på tagfladen så de indgår på en naturlig måde i husets udtryk og arkitektur. Solfangere og solceller skal monteres
så de ikke skader tagdækningen eller underliggende konstruktioner.
Solceller monteres direkte udenpå det færdige tagpaptag, på det dertil hørende skinnesystem jf. producenten.
Solceller vil ikke blive indarbejdet i tagkonstruktionen.
Der skal etableres gangzoner på taget således man kan servicere anlægget uden at skulle udlægge trykfordelingsplader på tagdækningen for ikke at beskadige denne. Der skal etableres faldsikring på tag.
Brandmandsknap og serviceafbryder skal placeres tilgængeligt og hensigtsmæssigt. Det skal aftales med
brandmyndigheden, om og hvor der skal placeres serieafbrydere for solcelleanlægget(ene).

3.4.13

Lukning af tage
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Tage skal udføres således at der ikke er adgang til tagrum for mår, fugle og andre smådyr. Endvidere skal
alle ventilationsåbninger sikres mod fygesne og slagregns indtrængen.
3.4.14

Isolering og dampspærre
Tagrummet/tagkonstruktionen skal isoleres således at gældende Bygningsreglementets krav til isolering overholdes. Ligeledes skal alle brand- og lydisoleringer udføres.
Det skal sikres at der ikke opstår kuldebroer fra et koldt tagrum og ned gennem vægge der afsluttes i tagrummet.
Der indbygges dampspærre i konstruktionen. Ved alle gennemføringer i dampspærren skal der etableres foranstaltninger der gør at dampspærren kan tætnes effektivt og forblive tæt. Opmærksomheden henledes på
myndighedskravene til lufttæthed i alle konstruktioner. Ved evt. varm-tagskonstruktioner skal det ligeledes
sikres at gennemføringer i dampspærren udføres lufttætte som nævnt ovenfor.

3.4.15

Bærende konstruktioner
Alle bærende konstruktioner, synlige og skjulte i det færdige byggeri, skal udføres således de opfylder alle
krav til stabilitet, brandkrav m.v. jf. gældende normer, standarder og regler. Dette gælder også overfladebehandling, korrosionsbeskyttelse m.v. Synlige bærende konstruktioner skal udføres således de indgår som en
naturlig og ikke skæmmende del af den færdige bygning.

3.4.16

Føringsveje og bygningernes geometri
Installationer skal udføres i skjulte men tilgængelige føringsveje. Dette gælder for både vand, varme, ventilation og el. Synlige installationer kan accepteres i sekundære rum som depoter og teknikrum. Synlig føring af
ventilationsrør på tagflader er ikke ønskelig.
For at sikre den fremtidige drift skal der være god og uhindret adgang til alle relevante installationer.

3.4.17

Dækkonstruktioner
Terrændæk:
Terrændæk udføres traditionelt opbygget på uorganisk isolering af polystyren udlagt på bæredygtigt jord- eller
grus/sand og eller singelslag.
Ved behov for dyb direkte fundering og eller fundering på pæle / borede fundamenter, skal terrændæk samt
fundamenter udføres selvbærende / fritspændende mellem understøttende pæle og eller borede fundamenter
mv.
Terrændæk armeres såfremt det udføres på ueftergiveligt underlag, som minimum med svindarmering jf. normalt gældende anvisninger herfor og dækket opdeles i fladestørrelser af 9x9meter, med revneanviser.
Terrændæk udstøbes med beton P35N16 tilsat additiv for hurtigst mulige udtørring.
Såfremt byggeriet udføres som ”vinterbyggeri”, skal betontypen ændres til EA40N16.
Baderum:
Der skal opbygges jævnt fald mod gulvafløb i slidlaget i baderum. Gulvafløbet i baderummene skal ligge minimum 35 mm under gulvet i det tilstødende rum. Der skal udføres fald på hele gulvfladen. Faldforhold ca. 1015 promille. Der må ikke forekomme styrtfald nogen steder på gulvfladen. Der må ikke forekomme nogen form
for kanter i gulvet. Der skal være niveaufri overgang i døren mellem baderummet og det tilstødende rum
Øvrige vådrum:
I øvrige vådrum, rum med gulvafløb, skal der etableres fald mod guldafløb efter normale regler på området.
Der må ikke forekomme kanter eller niveauspring i gulvfladen.
Generelt:
Totalentreprenøren skal sikre at de nævnte fald bliver indbygget. Der må ikke forekomme bagfald på noget
gulv. Totalentreprenøren skal kontrolmåle samtlige gulve og dokumentere faldforholdene er overholdt.

3.4.18

Brystningshøjder
Vinduer i boliger og fælles opholdsarealer skal forsynes med brystning, der maksimalt må være 70 cm målt
fra overkant gulv til overkant bundkarm i vinduet. Brystning på gerne udføres som fyldning i glasparti og brydes
med glas til gulv i begrænsede områder i forbindelse udgangsdøre. Se gårdrum i etape 1.

3.4.19

Strøgulvsopbygning
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Vinylgulve i vådrum skal ikke udføres på strøgulve.
Der indbygges nødvendigt dampspærre i gulvkonstruktionen. Uagtet den nødvendige isolering under råbetonpladen skal der isoleres i strøopbygningen langs samtlige ydervægge med en bane (ca. 100 cm bredde)
min. 50 mm mineraluld for at undgå kolde gulvzoner.
Strøer skal udføres i laminerede strøer der er godkendt til formålet. Afstand for strøer skal afstemmes med
den overliggende gulvbelægning. Strøafstand efter fabrikantens forskrifter.
Langs vægge skal der udlægges strøer tættere bl.a. af møblering langs vægge. Gælder både ved langsgående og tværgående retninger af strøer. I disse områder skal strøafstanden være ca. 30 cm. Ligeledes i områder med fast inventar skal der ilægges strøer pr. ca. 30 cm.
Gulve udføres direkte på terrændæk.
Beton glittes og der udføres spartling af undergulv hvor dette er nødvendigt.

Rød tekst = ændringer / Gennemstregning = Udgået / Grøn = skal afklares med bygherre / XXXX = skal vi have løst.

Køge Kommune
Sag:
3.0 Tekniske krav

Byggeprogram
10 plejeboliger med serviceareal
Ny Føllehavegård

3.5

Komplettering - udvendigt

3.5.1

Udvendige facader
Tegl: Prøve på teglsten skal godkendes af bygherre.

3.5.2

Udvendige vinduer og døre
Der skal i tilbuddet angives hvilken type og fabrikat der tilbydes.
Vinduer og døre som angivet i materialelisten

Dato: 25. marts 2020
Side 64 af 144

Udvendige vinduer og døre skal være vedligeholdelsesfrie som f.eks. glas-/alukonstruktioner eller udføres
som træ med udvendig alu-beklædning eller komposit beklædning. Dog skal alle døre med automatik, samt
tilhørende side og overpartier udføres i 100% alu-konstruktioner. Der må ikke anvendes PVC vinduespartier.
Gående døre og vinduesrammer skal være med en ”ramme i karm” konstruktion.
Vindues- og dørkonstruktioner skal være konstruktivt træbeskyttet i.h.t. Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser, og der må ikke forekomme fritliggende træ i glasfalsen. Luft- og vandtæthed skal være dokumenteret gennem testrapport fra anerkendt institut. Produkterne skal være godkendt efter dansk lovgivning,
samt skal der kunne fremlægges en dansksproget produktspecifikation og en dansk indbygningsvejledning
fra producenten. Vinduer og døre skal være DVV-mærkede og leveres med 10 års garanti for fabrikationseller materialefejl. Luft- og vandtæthed skal være overholdt i henhold til Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser kap 8.0.
Vinduer og døre skal fremstå malede i dækkende farve indvendigt. Der kan ikke påregnes at anvende standardfarver til den udvendige alu-del/kompositdel. Den udvendige farve på vinduer og døre skal være den
samme som de øvrige metalrammer i facaden. Farven på vinduer vil blive valgt af bygherren ud fra NCSskalaen. Den indvendige trædel kan påregnes udført i fabrikatets standard farve. Materiale- og farveprøve
skal godkendes af bygherre.
Ved aluminiums vindues- og dørpartier kan der ikke påregnes at blive anvendt samme farve udvendigt og
indvendigt. Pudsning af vinduer og døre vil ske udefra, der skal ikke etableres vendbare vinduer. Vinduer skal
være udadgående.
Beslåning
Der skal etableres friskluftventiler i samtlige vinduer i serviceområde.
Alle døre og sidehængte vinduer skal sikres mod at blæse op og derved ødelægge og beskadige hængsler
og rammer. Ved sidehængte udadgående vinduer skal disse kunne fastlåses i en vilkårlig stilling via paskvilgrebet. Døre skal kunne stå åbne i 90° og fastholdes via en gliphage el.lign. Totalentreprenøren skal i forbindelse med projekteringen anskueliggøre hvorledes nævnte krav opfyldes.
Der lægges vægt på at greb er i rustfrit stål og i kraftig kvalitet set ud fra den funktion og de kraftige påvirkninger de bliver udsat for. Der lægges endvidere vægt på at grebet er designet så det har et nutidigt design.
Højtsiddende vinduer, hvor afstanden er mere end 200 cm fra gulv til underkant vinduesramme, skal kunne
fjernbetjenes. Fjernbetjening skal være el-betjent. Ikke aktuelt
Bundstykker til udvendige døre.
Bundstykker skal udføres i aluminium eller stål og være handicapvenlige. Bemærk at der er skærpede krav til
niveaufri adgange i dette projekt.
Glas
Der skal anvendes forseglede isoleringsruder af anerkendt fabrikat, omfattet at glasleverandørernes normale
10-årige garanti. Ruder skal være isat med glaslister med skjult fastgørelse. Glasset skal leve op til Vinduesindustriens tekniske bestemmelser pkt. 8.9.1.
Der skal anvendes samme glastype i det samlede byggeri så der ikke opstår optiske forskelle, når bygningerne
betragtes udefra. De endelige glastyper skal kunne godkendes af bygherren. Udsyn og dagslysindfald må
ikke forringes af ruder med farvet eller spejlende udseende.
Vinduesglas skal være refleksfri. Glas til evt. vinduer til baderum, toiletter o.l. skal være matteret glas.
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Personsikkerhedsglas. Der skal anvendes personsikkerhedsglas jf. DS. INFO 119, i omfang som krævet af
bygningsmyndighederne jf. gældende Bygningsreglement, samt bygherren udvidede krav beskrevet her:
•
Alle glasdøre
•
Alle vinduer med glas til gulv.
•
Alle øvrige steder hvor lovgivningen kræver det.
Sikkerhedsglas skal minimum være klasse 2 og udføres i hærdet glas. Sikkerhedsglas skal generelt være i
både det yderste og inderste lag glas i isoleringsruden.
Ved alle glasdøre i vindfangspartier og andre store glaspartier hvor der er fare for personskade skal der fastklæbes en rækkes cirkulære mærkater i øjenhøjde.
3.5.3

Dørautomatik
Der skal udføres dørautomatik i følgende døre:
•
indvendige døre i gangarealer
•
udvendig og indvendige døre i vindfang (ved hovedindgang)
Der skal forberedes for dørautomatik i følgende døre:
•
til boliger
Der udføres automatik på henholdsvis sidehængte døre. Ved sidehængte dobbeltfløjdøre skal automatikken
påbygges begge fløje hvor andet ikke er nævnt.
Som en ekstra sikkerhed skal der på alle døre monteres en fysisk lås med systemnøgle.
Funktionskrav.
Dørene skal i det daglige kunne aktiveres fra begge sider med henholdsvis snoretræk eller kontakter. Alle
kontakter skal udføres som albuekontakter med piktogram. Der skal påbygges sikkerhedssensorer således
døren standser sin lukkefunktion såfremt der befinder sig en person eller en genstand i svingområdet.
Dørautomatikken skal kunne indstilles således at lukkehastigheden kan tilgodese handicappede og ældre
mennesker. Dørautomatikken skal kunne indstilles til henholdsvis dag- og natfunktion. Dette skal kunne ske
automatisk via programmering. Ved natfunktionen skal døren ikke kunne aktiveres ved snore eller vægkontakt
– betjenes manuelt.
Ved brand/strømsvigt skal døre kunne åbnes manuelt, automatikken skal koble sig selv fra ved strømsvigt.
Denne funktion skal totalentreprenøren endelig afstemme med bygningsmyndighederne. Ligeledes skal døre
gøres strømløse ved signal fra ABA, således de kan åbnes manuelt når og hvis redningsmandskab eller andre
skal anvende dørene.
Dørautomatikker skal uafhængig af hinanden give signal til personale via DECT telefon ved strømsvigt, således personalet bliver gjort opmærksom på ”ulåste”.
Dørautomatikken skal kunne aktiveres via personalets dect-telefoner. Protokol til at modtage signaler fra dette
kaldeanlæg skal være indbygget i dørautomatikkens system.
Systemet med tilslutning til adgangsanlæg med fjernbetjeningsmulighed fra dect-telefon. Der etableres nødvendige forbindelser til kaldeanlæggets central og CTS-anlægget. Indgangsdøre til bomiljøerne skal kunne
tidsstyres så der er åben i dagtimerne og låst i nattetimerne.
Alle øvrige funktioner, der kan henføres til sikkerheden i bygningen, skal totalentreprenøren afstemme med
de relevante myndigheder, og det skal indbygges i automatikken. Alt nødvendigt tilbehør til fuld færdig funktion. Totalentreprenøren skal fremlægge funktionsmuligheder for bygherren, i forbindelse med at automatikken projekteres.
Det valgte fabrikat skal være CE mærket. Kunne opfylde betingelserne jf. TÜV samt være fremstillet efter
kravene i I 9001.
Der skal indmures overvåget nøgleboks til brandvæsenets nøgle. Nøglebokstype skal totalentreprenøren få
oplyst hos brandvæsenet i Køge Kommune. Der skal opsættes nøgleboks ved alle vindfangsdøre og efter
aftale med de stedlige brandmyndigheder.

Rød tekst = ændringer / Gennemstregning = Udgået / Grøn = skal afklares med bygherre / XXXX = skal vi have løst.

Køge Kommune
Sag:
3.0 Tekniske krav

3.5.4

Byggeprogram
10 plejeboliger med serviceareal
Ny Føllehavegård

Dato: 25. marts 2020
Side 66 af 144

Ovenlys Ikke aktuelt
Ovenlys udføres i alu-profiler med minimum 2 lags isoleringsruder med sikkerhedsglas efter gældende regler
og i.h.t. gældende Bygningsreglement. Der skal anvendes solafskærmende glas i ovenlys.
Oplukkelige ovenlys skal udføres med el-betjent oplukke. I hvert rum med ovenlys skal min. 1 ovenlys udføres
med oplukkelige felter. Der skal indbygges regn- og vindsensor på automatikken, dækkende for alle ovenlys i
den bygning automatikken dækker.
Ved komfortventilation skal hvert enkelt ovenlys kunne åbne hver for sig, uafhængig af hinanden. Røg- og
brandventilation skal indbygges jf. myndighedskrav.

3.5.5

Sålbænke, afdækninger m.v.
Sålbænke og afdækninger skal være frostfaste og skal udformes således de effektivt afleder vand fra murfladen eller anden facadeflade. Ved sålbænke i naturstensmateriale skal denne føres nogle cm ind i sidefalse
på murværket og der skal skæres skrå vandrille i overside ved begge endekanter.
Ved sålbænke i aluminium udføres de med opbukket kant som føres ind i sidefals. Sålbænke skal indfarves/forpatineres i samme farve som vinduesrammerne. Sålbænke i metal skal lukkes i enden således det ikke
er muligt at se ind i profilet. Der henvises i øvrigt til Byg Erfa blad nr. (31) 98 06 26.

3.5.6

Generelt vedr. aflåsning af udvendige døre
Alle udvendige døre skal være aflåselige via adgangskontrolanlægget.
Døre skal kunne aktiveres både udefra og indefra.
Excl. terrassedør.

3.5.7

Solafskærmning med udvendige solgardiner
Der skal udføres automatisk eller fast solafskærmning så energiberegninger og b-SIM-simuleringer overholder det gældende bygningsreglement.
Solafskærmning skal kunne modstå vindhastigheder på minimum 14 m/s.
Der skal vælges en løsning, hvor vinduer kan åbnes, selv om solafskærmningen er i brug.
Der vi kun være screens ved gangarealerne, derved er der ikke vinduer som er oplukkelige.
Ved døre udføres screen ikke.
Evt. automatisk solafskærmning skal være el-betjent med nødvendigt antal motorer med indbygget thermorelæ, kondensator og endestop. Totalentreprenøren dimensionerer størrelse og antal motorer. Solafskærmningen skal styres automatisk via CTS anlægget og en vejrstation, og med mulighed for individuel betjening i
alle rum.
Alle el-installationer, sikkerhedsafbrydere, betjeningsomskiftere m.v. skal leveres og monteres til fuld færdig
funktion. Anlægget skal overstyres af vindvagter. Der skal udføres nødvendig nødstrømsforsyning og automatik således solgardiner ruller op ved brand eller strømsvigt og døre kan benyttes som flugtveje.
Der er der et ønske om manuel solafskærmning i alle boliger og fælles opholdsarealer (indvendig eller udvendig), dette skal betragtes som ’nice to have’.
Det forventes at beboerne i boligerne gør brug af gardin/persienne eller lignende.
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3.6

Komplettering - indvendigt

3.6.1

Indvendige døre, sidehængte
Dørbredder er i rumskemaet angivet i M. Hvor intet andet er nævnt eller krævet af handicaphensyn, udføres
dørbredde 9 M. Bemærk; der er flere steder beskrevet detailmål til fri åbning.
Døre udføres i et anerkendt fabrikat som er tilsluttet Dansk Dør Kontrol (DDK). Alle de af myndighederne
krævede døre med klassifikationer m.h.t. brand og lyd krav skal udføres. Bemærk, bygherren har stillet skærpede krav ved enkelte døre.
Hvor der etableres dobbelte dørpartier, eksempelvis i gange, skal størrelse på dørpladerne planlægges således at der fremkommer en fri døråbning på minimum 90 cm når den daglig gående dørplade åbnes. Således
at det ikke er nødvendigt at åbne begge dørplader når der skal passere en kørestolsbruger.
Dørplader
Alle dørplader skal være massive. Alle malede dørplader skal have underliggende kantliste. Alle dørplader
med plastlaminat skal have plastlaminat på pladekanterne.
Døroverflader.
Dørplader udføres i henholdsvis med malede og plastlaminat overflader.
Farve til malede døre vælges ud fra NCS-skalaen og ikke standardfarver fra den pågældende dørleverandør.
Bygherren forbeholder sig ret til frit at vælge farver uden tillæg. Plastlaminat overflader udføres i standard
farver fra den pågældende leverandør.
Døre til rengøringsrum og depoter udføres med plastlaminat overflader.
Alle døre i vådzoner skal udføres forseglet i bunden af dørpladen. Gælder både malede dørplader og døre
med plastlaminat.
Karme
Udføres som massiv trækarme til alle malede og laminat døre. Døre til rengøringsrum, depoter og køkkener
og andre særligt udsatte rum, skal på karme forsynes med et rustfrit beskyttelsesprofil på de nederste 60 cm.
Bundstykker
Alle døre leveres uden bundstykker. Totalentreprenøren angiver løsninger på bundskinner i rustfrit stål. Bundskinner skal tilgodese de krav der er stillet til niveaufri overgange samt overholde lyd- og brandkrav.
Gummibundstykker accepteres ikke.
Alle døre med lydklassifikation skal udføres med bundløsning med mekanisk bundstykke (Carlitæt) eller anden
tilsvarende løsning.
Indvendige glasdøre og glaspartier
Alle glasdøre og glasdørspartier skal udføres som rammedør i træ med personsikkerhedsglas klasse 2, hærdet glas. De skal alle opfylde lyd- og brandkrav.

3.6.2

Indvendige døre med automatik
Alle indvendige døre med automatiske døråbnere skal udføres i aluminium. Både karme og rammer. Glas skal
være sikkerhedsglas.
Der udføres automatik på henholdsvis sidehængte døre samt skydedøre. Ved sidehængte dobbeltfløjdøre
skal automatikken påbygges begge fløje hvor andet ikke er nævnt.

3.6.3

Vægelementer med skydedøre
Alle skydedøre skal være indbyggede, således at vægpladsen er til rådighed på begge sider. Fabrikatet skal
være tilsluttet DDK. Skydedøre udføres som uden påliggende, vandpåvirkningen på vægge fra badeværelser
er for stor til at skydedøre kan udføres som indbyggede.
Alle dørplader skal være massive, hvor andet ikke er nævnt. Alle malede dørplader skal have underliggende
kantliste. Alle dørplader med plastlaminat skal have plastlaminat på pladekanterne.
Døroverflader
Dørplader udføres i henholdsvis med malede og plastlaminat overflader. Farve til malede døre vælges ud fra
NCS-skalaen og ikke standardfarver fra den pågældende dørleverandør. Bygherren forbeholder sig ret til frit
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at vælge farver uden tillæg. Plastlaminat overflader udføres i standard farver fra den pågældende leverandør.
Alle skydedøre til vådrum skal leveres med forsegling i bund af dørplade. Forsegles fra fabrik.
Beskyttelse af karme
Ved skydedøre skal der i anslagssiden udføres en forstærkning af sidekarmen. På karmen og helt ud på
anslagslisten skal der monteres et hvidlakeret metalprofil, bukket så det beskytter både karm og anslagsliste.
Monteres fra ok gulv og til en højde af 60 cm.
Bundløsning
Ved samtlige skydedøre skal bundløsningen være niveaufri. Der skal nedfræses en stålskinne el. lign i gulvbelægningen. Overkant stålskinne skal være lig overkant gulvbelægning. Totalentreprenøren angiver løsningsforslag.
3.6.4

Beslag til indv. døre. sidehængte og skydedøre
Hængsler til indv. døre er fabrikatets standard.
Greb og vridergreb
Alle greb til indvendige og udvendige døre skal udføres i rustfrit stål. Der lægges vægt på grebets udformning
i forhold til ældre- og handicappedes nedsatte funktioner. Endvidere lægges der vægt på at designet af grebene er medvirkende til at give et helhedsindtryk at høj kvalitet. Prøve fremlægges til godkendelse.
Grebet skal have fastsiddende rosetter, der skal være med gennemgående skruer. Alle vridere skal være
handicapvenlige og udføres i rustfrit stål. Vriderne skal være specielt designet til ældre og handicappede.
Der skal udføres toiletbesætning til alle baderumsdøre i samme serie og kvalitet som øvrige vridere. Udføres
i rustfri stål.
Alle dørgreb m.v. skal være have en antimikrobieloverflade og være så rengøringsvenligt som muligt.
Skydedøre
Alle skydedøre skal udføres med bøjlegreb. Greb placeres så midt af bøjlegreb er max. 100 cm over gulv.
Vridergreb placeres under bøjlegrebet.
Bøjlegreb
Alle bøjlegreb o.l. skal udføres i rustfrit stål, børstet. De skal være 200 mm lange og 18-20 mm i diameter.
Låsekasse
Kun døre med dørpumper og ABDL må udføres med låsekasse der kan smække selv.
Låsekasser til aflåselige døre udføres i system tilhørende adgangskontrolanlægget. Låsekasse til skydedøre
til baderumsdøre skal være hagerigellås.
Sparkeplader
På alle sidehængte døre skal der monteres sparkeplader på begge sider af dørpladen. Sparkepladen skal
være minimum 20 cm høj og udføres i rustfrit stål.
Dørstoppere
Der skal udføres dørstoppere ved samtlige sidehængte døre. Hvor det er dobbeltfløjede døre, døre med gående sidepartier skal der monteres dørstoppere ved fløje. Dørstoppere må ikke monteres på gulvet i gangarealer, men skal monteres på væg.
Dørstoppere udføres i rustfrit stål og med sort gummiknop. Dørstoppere til gulv kan også udføres i fald type
som type ”skildpadde”. Ligeledes i rustfrit stål.
Skydedørsbeslag:
Der lægges stor vægt på at skydedørsskinner og ruller er let løbende og ikke larmer ved brug. Der skal fremlægges prøve til godkendelse af skydedørssystem inden arbejdet sættes i værk.

3.6.5

Låsesystem og adgangskontrolanlæg
Låsesystem
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Systemet skal minimum opfylde DS/EN 1303 og DS/EN 12209 – Grade 4.
Der udføres et briksystem, der er kompatibelt med systemet i etape 1.
Der medleveres i alt 3 nøgler til projektet til boligdør der isættes cylinder.
Der vil kun blive monteret cylinder til boligerne således at man med hovednøgle kan komme ind til beboerne
i tilfælde af at nøglebrik ikke virker.
Totalentreprenøren skal indregne at alle døre, samt aflåselige skabe og skuffer skal kunne aflåses med cylinder. Døre med ADK udføres også med cylinderlås for at sikre adgang ved fejl i ADK-system.
Totalentreprenøren udarbejder låseplan både adgangskontrol og låsesystem til godkendelse hos bygherren.
Der skal påregnes at der afholdes 1-2 møder vedr. låseplan.
Adgangskontrolanlæg
Generelt skal alle døre aflåses via adgangskontrolanlægget. Undtaget er alle døre til baderum og toiletter.
Der skal leveres og monteres et samlet adgangskontrolanlæg til døre og taskeskabe, der er låsbare i det
samlede byggeri.
Adgangskontrolanlægget skal indeholde følgende funktioner:
Adgangskontrolsystemet skal erstatte et traditionelt låsesystem og lette administrationen af nøgler og adgang
for brugerne. Systemet skal leve op til F&P’s anbefalinger vedr. ADK. Låse skal være klassificerede af F&P i
min. klasse 3.
Systemet skal etableres som et kombineret online, wireless online og offline system. Der skal være online på
alle skaldøre, (døre i facader). Der skal være wireless online på alle fællesdøre (døre i vindfang og fra gange).
Offline på alle øvrige døre.
Systemet skal kunne kodes, således de enkelte døre opnår adgang til netop den gruppe personer som er
ønskeligt. Ligeledes skal kodningen kunne udføres tidsbegrænset, således at eksempelvis en korttidsansat
personales medie kun er aktivt i netop den periode vedkommende er ansat.
Ligeledes skal der leveres og installeres et softwarebaseret administrationssystem til selve adgangskontrolanlægget. Hovedfunktionerne skal være:
- ændring af tidszoner for hver bruger
- indlæsning af trafikdata fra dørene
- ændring af dørenes status
- overvåge brugernes gang i centeret
- tildele gæstekort
Software:
Adgangssystemet skal administreres af et softwaresystem. Softwaresystemet skal være PC-baseret og fungere under MS-Windows styresystem. Alle menuer og tekster, samt online hjælpefunktion skal være på dansk.
Der skal medfølge dansksproget installationsvejledning og brugervejledning til samtlige funktioner i softwaresystemet.
Det skal for brugerne af adgangsmediet være uproblematisk at betjene læserne for adgang.
Elektromekanisk aflåsning:
Alle omklædningsskabe skal udføres med elektromekanisk aflåsning.
Medier:
Til åbning af låse skal der anvendes nøglebrik eller et tilsvarende medie der kan være aktive uden at skulle
fysisk indføres i en læser, dog ikke chipkort. Der skal medleveres 100 medier. Adgangsmedierne skal sikkerhedsmæssigt ikke kunne ”klones” altså kopieres. Der skal være indbygget en antikloning teknologi i systemet.
Installationer:
Alle installationer, både til læsere, langskilte, elektromekanisk aflåsning samt kodningsudstyr skal leveres og
monteres. Både software og hardware.
Teknologi:
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Adgangskontrolsystemet skal være baseret på anerkendte (IEEE/DS/EN/ISO) standarder eller bredt anvendte
defacto standarder for kommunikation mellem læserenhederne. Alle kabelførte enheder skal kommunikere
via IEEE 802.3 eller senere Ethernet standarder via min. PDS KAT 5 kabling.
Låsekasser:
Der skal anvendes og indbygges den type låsekasser som adgangskontrolanlægget kræver. Opmærksomheden skal dog henledes på døre med brandkrav, nødudgange og krav om klassificerede døre jf. F&P’s registreringer.
Kodning og undervisning:
Der skal i tilbuddet være indeholdt at 5 brugere modtager undervisning i henholdsvis kodning samt brug af
administrationssystemet. Der skal afsættes minimum 2x5 timer til instruktion.
I tilbuddet skal ligeledes være indeholdt at totalentreprenøren lader samtlige døre kode 2 gange. Denne kodning skal påregnes at ske umiddelbart efter ved indflytning og 2 måneder efter indflytning.
Service:
Adgangskontrolsystemet og alle tilhørende komponenter skal kunne serviceres af dansk installationsvirksomhed på installationsadressen, med originale reservedele i en periode på ikke under 10 år, gældende fra gensidigt accepteret afleveringsdato. Bruger af systemet skal være fritstillet i valg af serviceudbydende installatør.
Der skal kunne indgås en serviceaftale der indebærer maks. 4 timers tilkaldeservice til påbegyndt reparation,
24 timer i døgnet, 365 dage om året.
Entreprenøren skal i tilbuddet vedlægge en beskrivelse af det tilbudte system.
3.6.7

Generelt vedrørende myndighedskrav og klassifikationer til døre
Totalentreprenøren skal i forbindelse med projektering og myndighedsbehandling fastlægge alle brand- og
lydkrav til de enkelte døre og glaspartier.
Særlige bygherrekrav til døre og glaspartier, som skal opfyldes uagtet det ikke er myndighedskrav.
1. Døre til teknikrum skal udføres som lyddøre, minimum 35 dB.
2. Døre til rengøringsrum og vaskeri skal udføres som lyddøre, minimum 35 dB
3. Døre til personalekontorer skal udføres som lyddøre, minimum 35 dB.

3.6.8

Dørpumper og ABDL
Der skal udføres dørpumper til klassificerede døre i det omfang som myndighederne kræver det.
Det er derudover et bygherrekrav at der etableres ABDL på alle døre i gangareal og i døre til boliger, for
derved at undgå fasthold med kiler og for at opnå et bedre fysisk arbejdsmiljø for personale og beboere.
Dørene skal udføres med ABDL og fritløbspumpe. De skal kunne lukke ved brand og i det daglige anvendes
som almindelig manuel dør uden lukkefunktion.

3.6.9

Foldevægge ikke aktuelt
Der er et ønske om foldevæg mellem fælles spisestue og opholdsstue. Dette skal betragtes som ’nice to have’.
Udføres med luftlydsisolation Rw 48 dB. Omkringliggende konstruktioner ved foldevæggen skal opfylde
samme krav til lydreduktion. Udføres med de brandkrav myndighederne måtte stille.
Overflade udføres i glat plade, færdigmalet fra fabrik. Der vælges farver ud fra NCS-farveskala. Det kan ikke
påregnes at der anvendes standardfarver.
Der skal udføres alle nødvendige konstruktioner til montage og ophæng af foldevægge, samt indklædning af
skinner m.v. Totalentreprenøren skal være opmærksom på foldevægges følsomhed overfor nedbøjning/tolerancer i de overliggende bærende konstruktioner. Det er væsentligt at foldevægge er letkørende og brugervenlige.

3.6.10

Adgang til installationer og loftrum
Der skal udføres alle nødvendige adgange til skjulte installationer over loft m.v., som skal udføres som lofteller inspektionslemme. Skal opfylde alle gældende Bygningsreglementets krav til overfladekrav og brandkonstruktions krav.
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Der skal være adgang til samtlige loftrum. Loftlem i teknikrum
Der skal være adgang til samtlige rum over nedstroppede lofter. Ikke aktuelt
Der skal være adgang til samtlige samlinger, rengøringslemme i ventilationsrør, el-bakker m.v. over
lofter.
Ved loftlemme skal disse være min. 800x1000 mm og med påmonteret trappe.

Beklædning af installationer
Installationer skal generelt udføres skjulte. Installationer udføres skjulte i vægge, skakte eller tagrum. Hvor
installationer føres langs loft, op gennem gulve m.v. skal disse beklædes således rengøring af overflader i
rummet lettes. I rengørings- og depotrum kan der dog accepteres synlige lodrette faldstammeføringer.
Ved alle opføringer af installationer gennem gulv i eksempelvis teknikrum, skal der udføres en opkant rundt
langs installationsopføringen, således afslutning af gulvbelægningen kan ske på en forsvarlig og rengøringsvenlig måde omkring disse rør.

3.6.12

Listearbejde
Der skal opsættes gerigter, skyggelister, fodlister i træ. Alle lister skal som minimum grundes inden opsætning.
Slutmaling udføres efter montage. Sandlister kan udføres i kunststof.
Ved samtlige døre, skydedøre og sidehængte, skal der opsættes gerigter på begge sider af dørkarmen. Ved
døre i vægge hvor karm ikke flugter med begge sider af væg, skal gerigten skæres ned i dimension på én
side.
Der udføres skyggelister ved samtlige lofter. Hvor der evt. ikke udføres skyggelister, skal der udføres skyggenot i loftbeklædningen.
Der udføres fodlister og sandlister ved samtlige trægulve og banevaregulve hvor der ikke er krav om at banevaregulve skal føres op ad vægge, inventar og lign. Banevaregulve er linoleum og vinyl.
Fast inventar monteret på trægulve og linoleumsgulve skal afsluttes med sandliste langs sokkel og gulv.

3.6.13

Vinduesbundplader
Der opsættes vinduesbundplader ved alle vinduer.
Vinduesplader monteres på vinduespartier, i murhuller, og på konvektorer. Udføres i plastlaminat-plade.

3.6.14

Gangbro
Der udføres gangbro i lukkede tagrum. Gangbroen skal føres til loftlemme. Loftlemme skal udføres med påmonterede stiger.

3.6.15

Overfladekrav til vægge
Tunge vægge udføres til slutbehandling med vægfliser eller malerbehandling på væv/filt. Vægge skal udføres
med bund til malerbehandling.
Udfaldskrav:
Finkornet overflade uden revner, oprivninger eller skæmmende ujævnheder. Lokal planhedsafvigelse: +/- 1
mm. Skår og samlinger er udfyldt med cementbundne materialer til plan med overfladen. Samlinger udjævnes
med 10 cm bred spartling pr. 1 mm spring. Udfyldninger skal være fastsiddende. Enkelte huller eller ridser
kan forekomme. Overfladen må ikke smuldre ved en let slibning med karborundumsten nr. 80. Ingen væsentlig
afsmitning. Hvidtør overflade.
Tunge vægge der udføres til malerbehandling uden beklædning.
Udføres med overflade som BO12, jf. BIPS publikation A24.
Gipsvægge der udføres til malerbehandling på filt.
Udføres med overflade og konstruktion så efterfølgende færdigbehandlet overflade kan opnå kvalitetsniveau
Q4 jf. Dansk Byggeri og Malerfagets Oplysningsråds fællesbegreber.

3.6.16

Vandtætning
Vandtætning af gulve:
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I alle rum, hvor der udlægges gulvklinker, skal der udføres vandtætning på hele gulvfladen inden klinker udlægges. Udføres i et anerkendt vandtætningssystem inkl. alle komponenter indbygget. Systemet skal være
MK godkendt.
Vandtætning af vægge:
• I vaskeri og alle baderum skal vægge med flisebeklædning vandtætnes.
• I fælleskøkken, rengøringsrum og toiletter skal alle vægge med flisebeklædning vandtætnes.
• I fælleskøkken, rengøringsrum og toiletter skal vægge i vådzonen vandtætnes.
• Ud over ovennævnte skal der vandtætnes i.h.t. gældende myndighedskrav.
Vandtætningsystem udføres i anerkendt system med alle nødvendige komponenter indbygget. Opmærksomheden på kritiske områder i vandtætningsfladen skærpes. Det gælder især ved alle gennemføringer.
3.6.17

Gulvklinker og vægfliser Se rumskemaer for nærmere.
Der udføres gulvklinker og vægfliser jf. rumbeskrivelser. Hvor andet ikke er nævnt skal vægfliser føres helt til
loft.
Totalentreprenøren skal minimum fremlægges prøver på 6 forskellige farver vægfliser og 6 forskellige farver
gulvklinker. Bygherren forbeholder sig ret til at anvende alle 6 farver.
Udføres i god standard handelskvalitet. Ved gulvklinker vil der blive valgt klinker i skridsikkerhedskategori R10,
R11 og R12. Alle gulvklinker skal være rengøringsvenlige og produkt skal godkendes af bygherre.
Ved alle klinkegulve skal der anvendes sokkelklinke. Også ved vægge der ikke beklædes med vægfliser skal
der udføres sokkelklinke. Sokkelklinker udføres i samme type som gulvklinken. Nødvendig skæring af sokkelklinker udføres.
Bemærk, ved alle gulve med vinyl skal vinylen føres op bag nederste række fliser.

3.6.18

Hjørnebeskyttere i fliseflader, pudsede vægge, gipspladevægge
Der skal ved alle udadgående hjørner med flisebeklædning i rengøringsrum samt depoter anvendes hjørnebeskyttere til en højde af ca. 120 cm. De udføres i rustfrit stål, planforsænket i flisefladen.
Ved udadgående hjørner på pudsede vægge skal der pudses omkring rustfri hjørnebeskyttere. Ved udadgående hjørner på gipspladevægge samt alle øvrige frie kanter på gipsbeklædninger skal der anvendes sparteleller hjørneprofiler.

3.6.19

Afdækning af gulve
Efter nedlægning af alle former for gulvbelægninger, skal disse afdækkes effektivt indtil den endelig aflevering.
Alle skader på gulve der er forekommet før, under eller efter afdækningen, kan ikke accepteres og beskadigede gulve vil blive forlangt udskiftet.

3.6.20

Lofter
Der skal udføres lofter overalt der tilgodeser rummets krav til æstetik, akustik og brandkrav. Nedhængte lofter
udføres hvor det findes nødvendigt.
Totalentreprenøren fastlægger hvor der skal anvendes de forskellige lofttyper ud fra myndigheds-, funktionsog bygherrekrav. Der henvises til gældende bygningsreglement og de skærpede krav i rumskemaerne.
Gipslofter, som ikke er akustiklofter:
Der skal anvendes plane gipslofter af typen plank. Der udføres synlig v-fuge ved ende og langkanter.
Træbetonlofter:
Udføres i type og kvalitet tilsvarende træbetonplader, Type lys ultrafin. Pladerne opsættes ubehandlet. Opsættes med skruer. Affasede kanter. Træbetonlofter må kun anvendes i sekundære rum.
Jf. materialelisten benyttes træbeton til fulde i projektet.
Der udføres lydberegning for at opnå de stillede lydkrav.

Akustiklofter, hygiejne:
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Skal anvendes hvor der stilles hygiejnemæssige krav til rummet. Lofterne skal kunne opfylde Fødevareregionens krav til rengøring. Der kan anvendes akustiklofter som mineralulds lofter i skjult bæresystem.
Akustiklofter uden hygiejnekrav:
I øvrige rum hvor der er angivet akustiklofter kan der anvendes perforerede gipspladelofter, mineraluldslofter,
eller perforerede lofter med finerbeklædning.
Generelt:
Det bemærkes at lofter med synlige skinnesystemer kun kan accepteres i depotrum.
Generelt skal installationer i loftet planlægges og ordnes således at loftet fremstår pænt og harmonisk.
Entreprenøren fastlægger, hvor der skal være inspektionsmulighed til installationer.
3.6.21

Inventar
Alt inventar jf. rumbeskrivelserne kan udføres i kvalitet som almindeligt husholdningskøkkener i høj standard
handelskvalitet. Inventaret skal være udført af en leverandør der er certificeret efter Dansk Indeklima Mærkning.
Totalentreprenøren skal i forbindelse med projekteringen oplyse om det valgte inventar kan leve op til de krav
til styrke og holdbarhed der stilles i DS/ISO 7170, inden for kategorien bolig- og kontormøbler.
Der skal være suppleringsgaranti på minimum 4 år, således der kan skaffes eksempelvis låger i den nævnte
periode. Suppleringsgarantien er at regne fra afleveringsdatoen af byggeriet. Der lægges vægt på høj kvalitet,
både i konstruktion og design. Inventaret skal afspejle nutidigt boligdesign.
Følgende lågeoverflader skal anvendes:
- I alle fælleskøkken, rengøringsrum og køkkendepot skal der anvendes lågefronter med min. 0,7 mm højtrykslaminat og ikke melamin. Bygherren skal kunne vælge mellem 2-3 laminatfarver. Låger skal være
med afrundede kanter i laminat.
- I alle øvrige rum kan der anvendes lågefronter med malede eller finerede overflader. Bygherren skal kunne
vælge mellem 2-3 farver og 2-3 finerede overflader. Alle frie sider på inventar skal have samme overflade
som lågefronter. Gælder både sidekorpus og bagsidekorpus.
Alle bordplader udføres i plastlaminat med henholdsvis postformede forkanter og forkanter ligeledes postformet med plastlaminat. Bagkanter og endekanter på samtlige bordplader udføres med postformet integreret
hulkehl i plastlaminat. Eftermonterede skure/hulkehllister kan ikke anvendes.
I rum hvor der skal udføres rustfri stålbordplader udføres disse med vulst langs bag- og endekanter.
Farve på plastlaminat vælges ud fra standard kollektion fra den valgte leverandør. Der skal være minimum 10
laminatfarver/mønstre at vælge imellem. Hvor der skal ibores taparmaturer skal der på bagsiden af bordpladen
påklæbes en plastlaminatplade som forstærkning eller armaturet skal udføres med stor spændplade så taparmaturet ikke spændes igennem bordpladen.
Alle tilsætninger, lyslister (lysliste udføres ved alle overskabe), greb m.v. skal udføres.
Der skal udføres sokler ved alt inventar. I alle køkkener, køkkendepoter og rengøringsrum skal sokler opstilles
inden gulvbelægning udføres. Vinyl skal klæbes fast på disse sokler.
Der skal isættes alle vaske og bordkomfurer. Ved alle bordkomfurer skal der afdækkes på undersiden af
komfuret med perforeret hvidlakeret stålplade.
I alle fælleskøkkener skal vaske underlimes i bordplader med plastlaminat. Øvrige steder kan vasken nedfældes med synlig ovenpåliggende flange.
Der udføres højderegulerbare bordplader. Ved alle disse bordplader skal der udføres sarg. Sargkanter udføres
ved forkant og de 2 endekanter på bordplader. Alle kanter på sargen skal være kantlukket med finer eller
laminat.

Hængsler og beslåning

Rød tekst = ændringer / Gennemstregning = Udgået / Grøn = skal afklares med bygherre / XXXX = skal vi have løst.

Køge Kommune
Sag:
3.0 Tekniske krav

Byggeprogram
10 plejeboliger med serviceareal
Ny Føllehavegård

Dato: 25. marts 2020
Side 74 af 144

I alle fælleskøkken, køkkendepot og rengøringsrum skal der anvendes kraftige hængsler der kan åbne op til
270 grader. Ved øvrigt inventar kan der anvendes hængsler der åbner op til min. 170 grader.
Alle beskrevne skabe der skal være aflåselige, skal udføres med cylinder i samme system som det øvrige
nøglesystem til bygningen.
Greb skal være i rustfrit stål og gode at betjene for ældre og handicappede.
Totalentreprenøren skal detailprojektere alt inventar således det sikres at alt inventar kan indbygges, låger på
hårde hvidevarer kan åbne og skuffer trækkes ud. Samt der tages hensyn til indbygning af ovne og andet der
afgiver varme, damp m.v. Alle højskabe skal udføres med tilsætning således at vælger bygherren at udskifte
hylder med kuffer kan skabsdøren åbne så meget at en skuffe kan opnå den fornødne vandring.
3.6.22

Hæve/sænke system
Der skal indbygges henholdsvis manuelt og el-betjent hæve/sænke system til bordplader jf. rumbeskrivelser.
Der skal anvendes et sikker og gennemprøvet system egnet til denne type byggeri og de funktioner der er
beskrevet. Ligeledes er det vigtigt at der er god instruktion, lave driftsomkostninger, og gode servicemuligheder.
Jf. rumbeskrivelserne udføres der nedennævnte type systemer:
- El-betjent, væghængt system. Dimensioneres af leverandøren. Alt inkl. motorer, sikkerhedsafbrydere på
sargen, betjeningspanel m.v. Udføres hvidlakeret. Der skal opsættes sikkerhedsafbrydere alle steder hvor
der er klemningsfare. Både ved forkant bordplade og ved begge endekanter.
- Manuelt betjent væghængt. Dimensioneres af leverandøren. Udføres hvidlakeret. Systemet skal kunne
stille bordpladen i højde ved anvendelse af et løst løfteaggregat som kun monteres i det tilfælde at bordpladen skal hæves eller sænkes. Skal kunne justeres i minimum 3 højder.
Totalentreprenøren skal være opmærksom på og koordinere at der skal være plads til motorer, konsoller,
indbygningskogeplader, vaske m.v.
Ved alle bordplader med el-betjent hæve/sænke-system og indbyggede kogeplader eller vaske skal hele bordpladen afdækkes på undersiden med perforeret tynd stålplade, hvidlakeret. Stålpladen opsættes således den
dækker alle installationer, ledninger m.v. Stålpladen skal udføres i sektioner og være let demonterbar.
Bemærk:
Klemningsfare mellem hæve/sænkeborde og faste borde skal afdækkes og løsning skal udføres således Arbejdstilsynet kan godkende disse løsninger og klemning undgås.

3.6.23

Taskeskabe
Hvor der i rumbeskrivelser er beskrevet taskeskabe skal de udføres som stålskabe.
Korpus og fronter skal være malerbehandlede. Der vælges standard-farver til alle skabe, men der kan blive
valgt forskellig farve på henholdsvis fronter og korpus.
Taskeskabe:
•
Størrelse ca. 400x400x350 mm (BxDxH), som højt femtedelsskab ca. 400x400x1750 mm (BxDxH)
•
Skabe skal være væghængte
•
Skabe skal være aflåselige med elektromagnetisk lås i system (som adgangskontrolanlæg).

3.6.24

Garderobeinventar
Der udføres garderobeinventar i omfang som beskrevet i rumbeskrivelserne.
Det udføres med hattehylde i min. 28 mm industrilakeret MDF-plade. Ophænges på rustfri stålbæringer med
bøjlestang i rustfri stålrør – børstet. Bøjlestang ophænges under hattehylde. Bøjlestænger skal leveres med
bøjler til det antal personer garderoben er dimensioneret for. Bøjler skal være den type som ikke kan fjernes
fra garderoben.

3.6.25

Hylder til depotrum m.v.
Hvor der er beskrevet væghylder skal disse udføres som flytbare hylder på vægskinner, inklusive alle bæringer, forstærkninger og beslag.
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Vægskinner og bæringer skal udføres i pulverlakeret stål og længde på vægskinner skal udføres i 200 cm.
Hylder udføres som enten plastlaminathylder med laminat på alle flader og kanter. Hvor andet ikke er nævnt
skal hylderne være 40 cm dybe og forkant på hylder skal være minimum 25 mm høj.
Kraftig belastning. Der er flere steder i rumbeskrivelserne angivet kraftige beslag/tung belastning. I disse rum
skal det påregnes at hylder vil kunne blive påvirket med en belastning p 25 kg pr. meter hylde.
3.6.26

Øvrigt inventar
Der udføres alt øvrigt inventar som beskrevet i rumbeskrivelserne. Det skal leveres og monteres i god og
robust kvalitet.

3.6.27

Skilteanlæg
Der skal indarbejdes et skiltesystem for bebyggelsen. Skiltene skal udføres i kvalitet med pulverlakeret metalunderlag eller tilsvarende.
Det samlede indendørs skilte-system skal som minimum indeholde følgende:
• Alle servicerum skal have et skilt placeret ved indgangsdøren hvor rummets funktion er angivet.
• Tekst på skiltene skal være udskiftelig.
• Ved toiletter skal disse forsynes med piktogrammer for eksempelvis handicaptoiletter.
Generelt:
I tilbuddet angives hvilket skiltesystem der tilbydes.
Omfang af information på skilte skal aftales med brugerne og bygherre. Skiltesystemer skal inden produktion
godkendes af bygherren.

3.6.28

Fugearbejder
Alle fugearbejder omkring alle bygningskonstruktioner, bygningsdele, inventar, flisearbejder, vindues- og dørpartier m.v. skal udføres. Totalentreprenøren skal udføre de fugeløsninger der konstruktivt er forsvarligt til de
enkelte emner. Set både ud fra teknik og drift.
Det bemærkes at der ved valg af fuger skal der vælges fugetype og underlag der kan optage de bevægelser,
den pågældende konstruktion er udsat for. Det pointeres, at almindelig maler-acrylfuge kun kan accepteres til
lukning af mindre revner/fuger indvendigt.
Alle nødvendige brandfuger samt fuger ved brand og lyddøre skal udføres.
Ved alt inventar i tekøkkener, fælleskøkken, rengøringsrum og køkkendepot skal der fuges med mug- og
skimmelhindrende elastisk fuge ved samtlige overgange mellem bordplader og væg, skabe under-over og
sidekanter/væg.

3.6.29

Håndlister
I alle gange skal der opsættes håndlister i den ene side.
Håndliste udføres i 50 mm rundstok i ask eller eg, der lakeres med 3 gange farveløs lak. Håndlisten skal være
med absolut minimum af knaster så den ikke svækkes, samt være afpudset og fri for alle oprifter og lign.
Håndlisten monteres på pulverlakerede stålbeslag, og således at der opstår minimum 50 mm mellem væg og
håndliste. Beslaget skal udformes således at det ikke giver mulighed for skade på hånd eller fingre. Entreprenøren dimensionerer afstand mellem bæringer under hensynstagen til at håndlisten både skal virke og være
stiv og stabil.

3.6.30

Forberede for gardinstænger
Der skal ved alle vinduespartier i det samlede byggeri være mulighed for at kunne montere gardinstænger.
Gardinstænger og gardiner er en bygherreleverance.

3.6.31

Loftlifte
Skinnesystem og beslag.
Der skal anvendes væg- eller loftbeslag. Beslag skal være pulverlakeret i farve RAL 9010.
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Løftemodul og ladefunktion
Totalentreprenøren etablerer nødvendig strømforsyning. Opladning af løftemodulet skal ske i det pågældende
rum hvor løftemodulet er ophængt.

3.7

Overflader

3.7.1

Gulvbelægning – banevarer
Der etableres linoleums- og vinylbelægning i omfang som beskrevet i rumbeskrivelserne. Udføres på pladeunderlag og betonunderlag.
Ved alle døre til det fri udføres der måtter i typer som gummi-lamelmåtte med alulameller.
Linoleum
Linoleum skal være CE-mærket, EN-klassificeret og opfylde DS/EN ISO 24011 og de deri specifikke krav,
samt Gulvbranchens supplerende krav til linoleum.
Tykkelse på linoleum skal være minimum 2,5 mm og udføres i banevare.
Bygherren skal have mulighed for at vælge mellem 3 kollektioner fra den valgte leverandør. Der skal påregnes
at blive anvendt 8 forskellige farver.
Linoleum skal være med PUR overflade eller overflade med tilsvarende egenskab.
Vinylbelægning
Skal være 2 mm homogen vinyl i banevare. Vinyl skal være CE-mærket og opfylde den europæiske standard
DS/EN ISO 10581, samt Gulvbranchens supplerende krav til vinyl.
Vinyl skal være skridsikker i klasse R10, R11 eller højere. Skridsikkerhedsgraden skal vælges ud fra hvilket
rum og funktion vinylen skal anvendes i. Der skal påregnes anvendt 8 farver i alt.
Vinyl udføres med hulkel i gulvets materiale i vådrum og i alle køkkener og køkkendepotrum.
Lægning af linoleum og vinylbelægning
Totalentreprenøren skal udføre alt korrekt gulvunderlag til de enkelte belægningstyper med reparationer, nødvendige dilatationsfuger, primning og spartling.
Totalentreprenøren skal anvende de nødvendigt egnede materialer til forberedelse af undergulvet.
Der skal udføres tæt tilskæring ved begrænsninger uden fodlister. Ved vægge med fodlister skal linoleum
føres ind under fodlister. Banerne lægges med passende overlæg for renskæring og tilskæres tæt til indfatninger, dørkarme, rør og skinner m.v. Der fuges ved dørkarme, indfatninger, skinner, bundstykker, m.v. i fugefarve efter belægning.
Entreprenøren har det fulde ansvar for, at de anvendte klæbemasser er de til de pågældende arbejder bedst
egnede. Ved alle samlinger, tilpasninger til vægge, rør og lignende foretages klæbningen med vandfast klæbemasse.
Gulvbelægninger føres alle steder ind under skabe og andet inventar, med mindre sokkel jf. rumskema skal
påklæbes vinylbelægning, her udføres gulvbelægning efter sokkel til skabe er opstillet. I rum med vinylbelægning skal vinylen føres op af vægge således der fremkommer en ca. 15 cm opkant. Ved vægfliser skal vinylen
afsluttes bag nederste fliserække. Flisen føres ned over vinylen.
Alle banevaregulve skal udføres af en gulventreprenør der er tilknyttet Gulvbranchen. Alle gulve udføres med
svejste samlinger. Svejsetråd i farve som belægning.
Vinylgulve skal udføres så de kan godkendes af Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK).
Der må ikke forekomme støv eller andet snavs under belægningen som giver anledning til buler eller ”knaster”
der kan give slidproblemer i belægningen.
Gulvskinner og dilatationsfuger
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Der monteres alle nødvendige gulvskinner. Gulvskinner skal udføres i rustfrit stål og ligge plant med omkringliggende gulvoverflader. Skinne i profil som type KBC 10960.
Alle nødvendige dilatationsfuger i linoleumsbelægningen skal udføres.
3.7.2

Gulvplaner og farver
Totalentreprenøren skal lade en farvekonsulent foretage farvesætning af gulve. Totalentreprenøren skal samarbejde med farvekonsulenten og fremskaffe nødvendige farveprøver. Når farver er aftalt med bygherre, skal
totalentreprenøren udføre farveoversigt og gulvplaner til brug for egne underentreprenører.

3.7.3

Malede overflader generelt
Der er i det følgende beskrevet behandlinger til en række overflader og bygningsdele. Disse behandlingsforskrifter skal betragtes som minimumsbehandlinger. Hvor der ikke er beskrevet nogen behandlingsforskrift,
skal totalentreprenøren selv vælge en malerbehandling der er forsvarlig at anvende til den pågældende bygningsdel set fra den funktion bygningsdelen har.
Før behandlingerne skal emnerne renses fuldstændig og evt. mangler udbedres. Udsætning med kit eller gips
efter forholdene samt spartlinger udføres således, at disse forbehandlinger ikke kan ses, men heller ikke savnes efter færdigmalingen.
Alle false og kanter skal behandles fuldt ud, selvom de ikke er direkte synlige. Rør skal males i fuldt omfang
og hele vejen rundt.
Efter hver strygning skal der gives tilstrækkelig tid til tørring og det færdige arbejde skal være fast, fri for fede
kanter samt ensartet uden ujævnheder.
Vægge bag radiatorer og fast inventar skal have fuld behandling som øvrige vægge.
Malerarbejdet skal indledes med en fuldt gennemført prøvebehandling for hver af de i beskrivelsen angivne
behandlingsmåder og i et omfang svarende til mindst et rum.
Alle malbare overflader ud- og indvendigt skal ved aflevering af byggeriet fremstå med færdig malerbehandling.
Udvendigt arbejde (i hovedpunkter)
• Alt synligt træværk.
• Al facadebeklædning i træ.
Indvendigt arbejde (i hovedpunkter)
• Vægge.
• Gulve.
• Lofter.
• Lister.
• Indv. træværk, snedkerarbejde, m.v.
• Rør m.v.
• Indv. pladebeklædning.
Særlige kulører og glans
Angivet med farvekort og opstrøg (1 m²) og særlige ønsker om glans skal indeholdes i leverancen. Glans på
vægge iht. rumskema, som vil ligge mellem 5 og 25. Glanstrin på træværk vil ligge mellem 25 og 50.
Farver vil blive valgt frit ud fra NCS-farveskalaen. Totalentreprenøren kan ikke påberåbe sig ekstrabetaling for
farver der vælges ud fra NCS-skalaen.
Farver
Generel forudsætning:
• De angivne antal vægfarver er ud over en hvid basisfarve.
• Øvrige vægge i rummet vælges ud fra hvid skala.
▪ Træværk males i én farve i alle rum og i hvid skala (med mindre er angivet).
▪ Lofter males i én farve i alle rum, vælges ud fra hvid skala.

Personalerum:
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Der skal påregnes at anvende 2 vægfarver i samme rum.

Boliger:
• Der skal påregnes at anvendes 2 vægfarver. En farve generelt og 1 farve ved køkkenniche.
• I baderummet vil der blive anvendt farver der ikke ligger i den hvide/grå skala.

Gangzoner og fællesopholdsarealer:
• Der skal påregnes at anvende op til 10 forskellige vægfarver fordelt i felter på væggene.
• Træværk skal kunne males i samme farver som vægfarver og op til 10 forskellige farver.
Generelt.
Entreprenøren skal anvende mellemmaling ved svagtdækkende kulører, fortrinsvis de gule og røde nuancer.
Mellemmalingen skal have en kulør der passer til den valgte slutmalings dækkeevne. Se evt. Flüggers anvisninger.
Farveforslag og koordinering
Totalentreprenøren skal lade en farvekonsulent foretage farvevalg til samtlige indvendige overflader. Totalentreprenøren skal i projekteringsforløbet samarbejde med farvekonsulenten omkring farvesætning.
Farvekonsulenten skal udarbejde forslag til bygherrens godkendelse og totalentreprenøren skal på den baggrund udarbejde samlet farveoversigt til brug for egne håndværkere.
Totalentreprenøren skal udføre opstrøg af de af farvekonsulenten valgte farver. Udføres på min. 60x60 cm
flytbare plader.
Behandlingsforskrifter
Behandlinger er primært beskrevet ud fra Malerfagets Behandlingsanvisninger (MBA) og Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK). Der henvises til behandlingsanvisninger i MBA’s og MBK’s online kataloger.
Malingsmaterialerne skal tilfredsstille krav, der stilles til normer for malervarer og være indeklimamærkede,
Dansk Indeklimamærkning.
3.7.4

Udvendige behandlinger
Udvendigt træbeklædning
Alt udvendigt træbeklædning af enhver art samt alt andet udvendigt synligt træ gives flg. behandling:
MBA N5031BC inkl. grunding mod blåsplint og skimmel. Der tilføjes behandlingen én ekstra gang slutbehandling.
Tør lagtykkelse minimum 40 my.
Alle former for træbeklædning skal behandles 2 gange på alle flader og kanter, false inden opsætning, også
flader og kanter der ikke bliver synlige i det færdige bygværk. Øvrig behandling efter opsætning. Alle skårne
endekanter skal gives behandling.

3.7.5

Indvendige behandlinger
Klargøring af indv. vægge i beton, letbeton el. lign materiale. inden øvrig behandling gives
Alle samlinger i letbetonelementvægge gives følgende behandling overalt:
• 200 mm bred strimmel af glasfibervæv, opsat i elastisk armeringsklæber.
• Indv. hjørnesamlinger fuges med hvid acrylfuge inden øvrig behandling udføres.
• Alle frie hjørner og kanter på elementer spartles op med sandstensspartelmasse, så hele intakte hjørner
og kanter opnås, inden den egentlige behandling udføres.
• Alle falselementer ved udvendige vinduer og døre strimles med 200 mm bred strimmel af glasfibervæv,
opsat i elastisk armeringsklæber. Strimlingen udføres ved overgang falselement og bagmurselementet.
Gælder ved side og topfals. Alle false fuldspartles endvidere 2 gange inden den egentlige behandling
udføres.
Ovenstående behandling ligger ud over den øvrige behandling beskrevet for væggene.
Alle indvendige vægge med filt gives følgende behandling
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Gældende for alle vægtyper hvor der skal opsættes væv eller filt.
MBA N2099CC
Vægge, søjler, betondragere m.v. uden glasfilt
Gives følgende behandling.
MBA N2008DC
Alle indvendige vægge med filt/væv og vådrumsbehandling.
Gældende alle steder hvor der opsættes filt eller væv i rum med gulvafløb. Gældende for samtlige overflader
med filt i de pågældende rum.
Malerbehandlingen skal opbygges således den opfylder alle gældende krav til en vådrumsmalerbehandling jf.
SBI Anvisning 252, Vådrum. Belastningsklasse Klasse M (Middel). Forventet udfald, glat jævn og beklædt
flade. Funktionsklasse lll, Æstetiske og høje funktionelle krav.
Gipsvægge med filt eller væv
Gives følgende behandling.
MBA N2689KA
Plane gipslofter med synlige affasede samlinger
Gipsplank.
MBA N1067BJ. Glans 5.
Betonlofter
MBA N1013AR
Bemærk alle fuger mellem elementer skal være udfyldte og alle kanter synlige elementkanter skal stå skarpe
uden grater o.l.
Akustiklofter i mineraluld el. lign.
Skal udføres færdigmalet fra leverandøren.
Gipslofter, perforerede akustiklofter inkl. friser omkring perforerede plader i plane gipsplader.
Gives følgende behandling.
MBA N1129Z
Disse plader skal rulles med mohairrulle, må under ingen omstændigheder sprøjtemales.
Karme til indv. døre samt tilsætninger til alle former for indv. og udvendige døre. Indvendige glaspartier
Gives følgende behandling
MBK V4156
Brandpasta og klassificeringsmærker i brand- og lyddøre må ikke overmales.
Fodlister, gerigter samt alle øvrige former for lister. Synligt limtræ
Gives følgende behandling
MBA N6082DO
Alle synlige ikke isolerede rør. Vand, varme og ventilationsrør
Gives følgende behandling.
MBA N8012U
Minimum tør lagtykkelse 80 my
Isolerede rør skal afsluttes med grå plastkapper eller en isoleringsoverflade der skal males.
Betongulve
Betongulve i opvarmede rum gives følgende behandling.
MBA N7006AY
Tør lagtykkelse min. 60 my.
Øvrige betongulve gives vandig støvbinder.
Øvrige behandlinger
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Alle ikke nævnte bygningsdele skal gives malerbehandlinger, således alle overflader ved afleveringen fremstår med en overfladebehandling.
Totalentreprenøren vælger selv en behandling der kan opfylde ydelses- og funktionskrav til den enkelte bygningsdel. Dette gælder både udvendigt og indvendigt.

Afslutninger
Hvor der afsluttes en malerbehandling mod vægfliser og sokkelklinke skal der fuges med acrylfugemasse i
overgangen. Ligeledes ved alle gerigter og fodlister fuges der med acrylfugemasse mellem væg og liste. Ved
gerigter gælder fugning også ved overside gerigter.
Hvor der mellem skyggeliste og væg er revner der er større end 2 mm skal revner fuges ud. Ligeledes mellem
inventar, tilsætninger og vægge skal der fuges med malbar elastisk fuge, hvor andet ikke er nævnt.
Beskæringer
Ved beskæring mellem 2 farver udføres beskæring med 15 mm bord såfremt ikke andet aftales med bygherrerådgiveren.
Mellembehandlinger
Alle former for mellembehandlinger skal udføres. Det drejer sig om:
• afrensning
• slibning
• afstøvning
• afvaskning
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VVS-installationer
Til VVS – installationer regnes i dette byggeprogram: Kloak, afløb i bygning, sanitet, aptering, vand, varme og
ventilation.
(52/53) Afløb/sanitet/vand
Håndvask:
Håndvask inkl. vand- og afløbsinstallationer. Alle vandhaner uden for boligerne skal
være sensorstyret med mulighed for ophængning af spritdispensere og holdere til
værnemidler.
Køkkenvask:
Køkkenvask inkl. vand- og afløbsinstallationer.
Udslagsvask:
Udslagsvask inkl. vand- og afløbsinstallationer.
WC:
Vægmonteret toiletskål Gulvstående toilet med skjult P-vandlås, inkl. vand- og afløbsinstallationer. Etablering af toilet-/bidet-funktion med el-tilslutning.
Bruser:
Termostatblander inkl. vandinstallation samt håndbruser på glidestang med vandret
integreret håndgreb.
GA:
Gulvafløbsskål inkl. afløbsinstallation.
Armstøtter:
Armstøtter ved toilet med 2 stk. papirholdere.
Øvrige:
Art angives ved note, f. eks. spulehane, tilslutning af teknisk inventar mv.
Sanitetsudstyr:
Art angives i note, f. eks. papirholder, reservepapirholder, spejl, kurve, håndklædekroge mv.
(56) Opvarmning
Gulvvarme:
(57) Ventilation
Almen ind/ud:
Udsugning:
(71) Teknisk inventar
Inventar:
Øvrige:

3.8.1

Gulvvarmeopvarmning med rumtemperaturstyring og blandesløjfe.

Balanceret mekanisk ventilation med indblæsning, udsugning og varmegenvinding.
Luftmængde eller dimensioneringsgrundlag for luftmængde angives i note.
Art angives i note.

Alle høj- og overskabe skal være forsynet med afblænding/overlukning til loft aht.
rengøring.
Leveret og monteret øvrigt teknisk inventar inkl. installationer. Art angives i note.

VVS – installationer, Generelle krav
Projektering og udførelse af tekniske anlæg skal udføres efter gældende normer, Arbejdstilsynets anvisninger,
forskrifter og regulativer, forsyningsselskabers bestemmelser og øvrige myndighedskrav herunder gældende
Bygningsreglement.
Vejledende værdier i normer skal som minimum overholdes.
Ved udformning, materialevalg og placering skal installationerne sikres lang levetid. Desuden kræves det, at
reparation og udskiftning kan foretages uden væsentlige indgreb i andre bygningsdele.
Gulvvarmestyring laves som stand alone i hver bolig, med trådløs rumstyring
Vand i boliger:
Der etableres vandfordelingsmålere for koldt og varmt vand til boliger via fjernaflæsningssystem.
Varmecentral:
Veksler reguleres efter kurvestyring efter behov til ventilation
VVB placeres på primærside af fjernvarmeforsyningen

3.8.2

Drift og vedligehold
Der tilstræbes overalt let tilgængelige installationer af hensyn til vedligeholdelse, reparationer og evt. udskiftning. Det bemærkes dog at installationer skal placeres bag aflåselige låger og lemme, således at sabotage af
installationerne forebygges.
Hvor der er risiko for funktionssvigt eller skader som følge af frost, skal anlægget være frostsikret. Det gælder
specielt anlæg i terræn og i eventuelle tagrum.
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Det er et krav, at de tekniske anlæg opbygges af komponenter af anerkendte fabrikater, således at det med
en vis sikkerhed kan garanteres, at reservedele kan leveres i en rimelig årrække.
Løsninger afstemmes i forhold til energibrug, komfortkrav og drift.
Alle anlæg skal have en god energiøkonomi.
Der skal være den nødvendige instrumentering for kontrol og fejlfinding på anlæggene.
Afspærrings- og cirkulationsventiler skal placeres hensigtsmæssigt, således at de er let tilgængelige for teknisk servicemedarbejder og håndværkere.
3.8.3

Teknikrum
Der skal disponeres således, at installationerne sikres god tilgængelighed og anbefalet serviceareal.
Teknikrum skal have indvendig adgang. Målere placeres i fornuftig aflæsningshøjde og skal kunne aflæses
uden brug af vinkelspejle og lignende. Placering uden mulighed for direkte aflæsning vil blive påkrævet ombygget for entreprenørens regning.
Det skal etableres teknikrum, hvor måling, regulering og fordeling af el, vand, varme samt ventilation er samlet.
Dog kan regulering og decentral fordeling tillades fra mindre teknikskabe i birum, i fælles arealer og servicearealer.
Der skal endvidere etableres teknikrum til svagstrøminstallationer.

3.8.4

Distributionsanlæg for vand og varme
Fordelingsledninger opdeles og fremføres hensigtsmæssigt i forhold til bygningsudformning og anvendelse.
Lodrette installationsskakte udføres med inspektionslemme.
Vandrette installationskanaler skal så vidt muligt være tilgængelige for inspektion i hele deres udstrækning.
Såfremt vandrette installationskanaler ikke er tilgængelige føres vandbærende installationer i bygning i foringsrør, således at eventuelle utætheder kan opdages og udskiftning af installationen kan foretages uden
nedbrydning af bygningsdele.
Ved alle relevante fordelingspunkter skal afspærrings-, aftapnings- og indreguleringsventiler monteres, og
derudover alle nødvendige udluftnings- og aftapningsventiler på det øvrige rørsystem.
Korrekt dimensionerede reguleringsventiler, samt et stabilt differenstryk over disse, skal sikre en god regulering.
Valg af komponenter standardiseres i videst mulig udstrækning, og monteres efter fabrikantens anvisninger.
Alle automatikkomponenter tilsluttes CTS – anlæg, herunder målere for energi og flow.
Flowmålere tillades opkoblet som pulsmåler tilsluttet energimålere. Pumper, snavssamlere, målere, motorventiler mv. skal placeres frit tilgængeligt i rigtig arbejdshøjde og monteres med union eller flangesamling
mellem afspærringsventiler.
Alle følere termometre m.v. udføres med dyklommer.
Pakningsmateriale, som ikke umiddelbart kan udskiftes, skal have en dokumenteret levetid svarende til rørenes levetid. Ved gevindskæring må kun anvendes vand og godkendt sæbe som skærevæske.
Alle komponenter og rør mærkes med betegnelse, anlæg, medium og strømretning mv. Som minimum mærkes ved hver bygning eller bygningsafsnit, på begge sider af gennemføringer, ved alle komponenter, samt ved
alle hovedventiler. Rørmærkningssystem er som Flo–Code.
Der skal foretages kontrolmålinger af indregulering og målerapport, som overleveres i forbindelse med afleveringen.
Alle anlæg skal ved aflevering være rene ind- og udvendigt. Samtlige filtre og snavssamlere skal være
rene/rensede.
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Alle ikke synlige rørinstallationer isoleres med universalrørskål og alle synlige installationer afsluttes med
alupap, lærred eller plastfolie. Koldtvandsrør afsluttes med damptæt overflade på samtlige overflader.
Alle tekniske anlæg skal leveres med 1 års fri service, samt skriftlig og mundtlig driftsinstruktion af teknisk
servicemedarbejder. Der skal påregnes minimum 2 dages grundig indføring i drift- og vedligehold af installationerne for en af bygherren udvalgt person.
3.8.5

Energi- og forbrugsmåling
Der skal opsættes energimålere for måling af energiforbrug til rumopvarmning, til opvarmning af varmt brugsvand og til opvarmning af indblæsningsluft i ventilationsanlæggene.
Der skal opsættes m³-måler som hovedmåler for måling af koldt brugsvand.
Der opsættes måler for måling af elforbrug.
Energimålere:
Forsyningsselskabets energimåler monteres på fjernvarmestik i teknikrum.
Der etableres bimålere på
•
Forsyning til varmeanlæg for boliger med individuel afregning i hver bolig.
•
Forsyning til varmtvandsproduktion for boliger.
•
Forsyning til hvert ventilationsanlæg.
Vandmålere:
Forsyningsselskabets hovedvandmåler monteres på vandstik i teknikrum.
Der etableres bimålere til
•
Koldtvandsforsyning til boliger med passtykker til evt. montering af målere
•
Koldtvandsforsyning til varmtvandsproduktion.
•
Varmtvandsforsyning til boliger med passtykker til evt. montering af målere.
Alle målere skal tilsluttes CTS-anlægget.

3.8.6

Kloakanlæg, generelt
Tilslutningsafgifter betales af bygherren.

3.8.7

Afløb i bygning
Udluftninger føres over tag og afsluttes med taghætter. Der må ikke anvendes vakuumventiler.
Gulvafløb i rum, hvor der på grund af lille vandtilførsel, er risiko for udtørring, skal der udføres med lugtstop.
I rum med vaskbare gulve f.eks. baderum, toiletter, omklædningsrum m.m. samt i rum, hvor vandudslip kan
forekomme, f.eks. teknikrum, rengøringsrum, depoter m.m. skal der være gulvafløb.

3.8.8

Generelt, sanitet og armaturer
Der skal benyttes rengøringsvenligt og robust sanitetsporcelæn og armaturer.
Alle tapsteder forsynes med kuglehaner.
Ved valg af stophaner lægges der vægt på betjeningsgreb i diskret udseende der er let at betjene. Derudover
lægges der vægt på at de valgte haner er resistente overfor tilkalkning.
Vand- og afløbsinstallationer skal generelt føres i væg.
Alle armaturer leveres i krom med keramiske skiver, vandmængdebegrænsning og handicapegnede betjeningsgreb. Manuelt betjente armaturer skal være étgrebs og med handicapgreb.
Alle betjeningsgreb og installationer skal placeres, så de kan betjenes og benyttes af såvel kørestolsbrugere
som andre brugere med nedsat funktionsevne, og alle greb ønskes udført, så de kan betjenes med én hånd
med et minimum af kraft. Brugen af betjeningsgrebene og installationerne ønskes let forståelige for brugerne.
Af hensyn til reparation og udskiftning skal der anvendes sanitetsporcelæn af anerkendt fabrikat.
Kombinationsklosetter
Alle klosetter leveres i normalhøjde (40-42 cm) til vægmontering Gulvmodel med skjult P-vandlås og skal
udføres med 3 / 6 l skyl.
Klosettet skal leveres med særlig emalje som medvirker til at kalk og snavs ikke lejrer sig så nemt som ved
almindelig emalje. Almindelig standardemalje anses ikke for at opfylde dette krav.
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Klosetter placeres som angivet i de respektive rumskemaer i normalhøjde (40-42 cm til ok toiletskål). Forkant
toilet skal være min. 800 mm fra bagvæggen. Farve på låg ønskes afvigende i forhold til toiletkummen. Ved
toilettet skal der etableres 2 stk. 240 V el-udtag. Endvidere skal der etableres varmtvands udtag ved toilettet.
Klosetter i alle handicaptoiletter skal være væghængt Gulvmodel med skjult P-vandlås med forkant af klosetskål minimum 800 mm fra væg. Toiletsæde skal udføres af hårdt formstabilt plast med låg. Sædet skal monteres med institutionsbeslag der sikrer at sædet sidder forsvarligt fast og ikke gør brugeren utryg ved at sædet
kan bevæge sig sidevers under brug. Sædet skal kunne leveres i flere farver. Der skal anvendes et sæde fra
den valgte leverandørs ”Care” serie.
Tilslutninger for vand og afløb ved handicaptoiletter udføres fleksible.
Armstøtter
Armstøtter skal være 850 mm lange. Armstøtter skal være både højde- og sidevers justerbare. Armstøtter
monteres på vægskinne bag toilet. Længde på vægskinne ca. 1600 mm. På vægskinnen bag klosettet skal
der monteres et side- og højdeforskydeligt ryglæn i samme materiale og design som armstøtter. På begge
håndstøtter skal der monteres toiletpapirholder. Armstøtter må ikke være med ben.
Der lægges vægt på armstøtternes udformning, rengøringsvenlighed, funktion og design.
Armstøtter skal være udført i aluminium med belægning i rengøringsvenligt kunststof eller gummi.

Håndvaske
Der skal etableres vaske, der manuelt kan hæves eller sænkes efter brugerens behov.
Der er givet tillægspris på sidestyret vaske.
Bundventil med løs prop og kæde. Lav vandlås der ikke er til gene for kørestolsbrugere.
Vand- og afløbsinstallation udføres således, at kørestolsbrugere ikke hæmmes, samt at der i slangerne er fri
passage ved alle vaskindstillinger.
Hylde ved vask 500x145 mm monteret ved siden af spejl.
Håndvaske i handicaptoiletter
Håndvask egnet for kørestolsbrugere min. 560x460 mm monteret på manuelt betjent lodret eleverbar system
beregnet til handicappede.
Sensoraktiveret blandingsbatteri.
Bundventil med løft-op prop.
Lav vandlås der ikke er til gene for kørestolsbrugere.
Vand- og afløbsinstallation udføres i fleksible slanger, der monteres således, at kørestolsbrugere ikke hæmmes, samt at der i slangerne er fri passage ved alle vaskindstillinger.
Øvrige håndvaske i toiletter, servicerum m.v.
Fastmonteret håndvask min. 560x460 mm.
Sensoraktiveret blandingsbatteri.
Bundventil med løft-op prop.
Sanitetsudstyr generelt
Sanitetsudstyr leveres i ens design og i god kvalitet.
Hvor armaturer ikke er placeret på højdejusterbare elementer, skal disse af rengøringshensyn udføres i væg.
3.8.9

Brugsvandsanlæg
Fordelings- og koblingsledninger i bygning.
Fordelings- og cirkulationsledninger udføres generelt i rustfrie stålrør.
Fremføring til tapsteder udføres skjult i Pex-rør som udskiftelig installation..
Ved materialevalg, indbygnings- og samlingsmetode, dimensionering m.v. tages hensyn til, at der ikke opstår
korrosion.
Ved indbygning af ledninger koldt brugsvand skal det sikres, at der ikke sker utilsigtet opvarmning af vandet.
Slangevindere skal udføres planforsænket i væggen.
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Ledningssystemet forsynes med afspærringsventiler for sektionsvis afspærring af anlægget og på begge sider
af målere, filtre, pumper m.v.
Varmtvandsanlæg.
Evt. varmtvandsbeholdere skal udføres i rustfrit stål tilpasset det aktuelle brugsmønster og være med studs
for cirkulation.
Brugsvandsvekslere skal udføres med cirkulation og isoleringskappe tilpasset det aktuelle brugsmønster.
Varmtvandsproduktionen skal opbygges, så bakterievækst undgås.
Brugsvandstemperaturen skal kunne reguleres således der ved almindelig drift er 55 °C med mulighed for
opvarmning til 60 °C til bakteriebekæmpelse via motorstyrede cirkulationsventiler i cirkulationsledningen.
Cirkulationspumper skal være A-pumper, tilsluttet CTS-anlæg.
Der etableres overvågningssystem for alarmering ved unormalt vandforbrug. Systemet tilsluttes CTS-anlægget.
3.8.10

Varmeanlæg
Forsyningsanlæg:
Bygningen påregnes forsynet med fjernvarme.
Opvarmningsanlæg.
Opvarmning udføres med gulvvarme i system.
Fremløbstemperaturen skal kunne reguleres afhængig af udetemperaturen med automatik tilsluttet CTS-anlæg.
Der anvendes energi-pumper med trykregulering.
Fjernføler skal vurderes i projekteringsfasen. Fra varmecentralen føres ublandet vand til ventilationsvarmeflader og varmt brugsvandsanlæg.
Alle ventilationsvarmeflader udstyres med enkelt shunt, decentrale blandearrangementer med sekundære
pumper.
Der placeres afspærringsventiler i nødvendigt omfang, dog mindst ved pumper, målere, filtre, motorventiler,
varmeflader, på lodrette strenge og ved etageafgreninger.
Der monteres dynamiske strengreguleringsventiler, således at hele rørsystemet let kan indreguleres og kontrolmåles.

3.8.11

Ventilation – generelt.
Der skal etableres ventilationsanlæg iht. gældende krav jf. BS2010, DS447-3, DS428-4 og DS452.
Desuden skal der etableres ventilation og punktudsugning iht. Arbejdstilsynets krav.
Alle ventilationsaggregater placeres i teknikrum og udsugningsanlæg placeres så vidt muligt i tagrum over
ikke støjfølsomme rum. Ventilationskanaler føres skjult i tagrum eller over nedhængte lofter.
Luftindtag til ventilationsanlæg skal anbringes på de kølige – helst nordvendte facader, af hensyn til koldest
mulig indblæsning i varme perioder.
Ved udformning og placering af luftindtag og -afkast skal der tages æstetiske hensyn til bygningen.
Der skal generelt anvendes støjsvage og energieffektive anlæg.
Der skal generelt anvendes E-motorer og energieffektive ventilatorer.
Ventilationsanlæggenes el-forbrug må maksimum være følgende jf. gældende Bygningsreglement:
•
Ventilationsanlæg med konstant ydelse(KAV):
1800 J/m3 (1400 J/m3)
•
Ventilationsanlæg med variabel ydelse (VAV):
2100 J/m3 (1600 J/m3)
•
Udsugningsanlæg:
800 J/m3
For at optimere energirammen ønskes der skærpede krav
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Motorer påbygget et aggregat skal være af et anerkendt fabrikat.
Vedr. installationer på anlæg henvises generelt til Elektrisk materiel på maskiner, afsnit 204-1.
Ved dimensionering af motorer skal det tilstræbes, at disse belastes med ca. 90 % af mærkeeffekten.
Af hensyn til spring i motorstørrelserne kan det tillades, at motorerne belastes ned til 70 % af mærkeeffekten.
Motorerne skal dimensioneres med ca. 30 % overskudskapacitet mht. drejningsmoment i opløbstiden (tiden
fra start til nominel omløbstal). Overstiger motorens opstartstid 3 sek., skal motoren leveres med indbygget
termisk beskyttelse (PTC termistorer). Den valgte beskyttelsesmåde og fabrikat skal oplyses tillige med den
beregnede opstartstid. Installationer i forbindelse med frekvensomformere skal udføres efter reglerne om
skærmet installation mv., iht. Forskrifter om EMC støj. Leverandørens forskrifter skal overholdes. Der skal
være sikkerhedsafbryder foran samtlige motorer og nødstop ved maskiner iht. Arbejdstilsynets krav.
3.8.12

Ventilationsanlæg.
Ventilationsanlæg opbygges med modstrømsvarmevekslere. Modstrømsvekslere skal være sikret mod tilisning ved sektionsopdeling af veksler, ved afrimning må genvindingsgrad ikke falde til under 55 %, brug af
forvarmeflade accepteres ikke). Temperaturvirkningsgrad på varmegenvinding skal minimum være 80 %.
Ventilationsanlæg skal opbygges som trykstyrede VAV anlæg. Disponeringen af anlæg, antal og betjeningsområder, skal tilgodese brugsmønstre og optimering af energiforbruget.
Af hensyn til natkøling skal der være mulighed for tvangsåbning af rumspjældene over CTS.
Der skal generelt anvendes E-motorer og energieffektive ventilatorer.
I alle fællesrum skal luftmængden reguleres trinløst efter indstilleligt CO2 – indhold og/eller temperatur i rummet styret og reguleret over frekvensomformere på ventilatormotorer tilsluttet CTS-anlæg.
I alle møderum skal luftmængden reguleres efter bevægelse/temperatur.
I alle kontorer, opholdsarealer etc. skal luftmængden reguleres efter temperatur/CO2.
I boliger reguleres luftmængden samtidigt for alle boliger, jævnfør central regulering med tidsstyring.
Hvert enkelt ventilationsanlæg skal overholde bygningsreglementets foreskrevne specifikke elforbrug jf. ovenstående, der skal eftervises ved måling.
Filtre i ventilationsanlæg skal være EU7, demonterbare og til vask i opvaskemaskiner.

3.8.13

Kanalsystem
Teknikrum og føringsveje skal projekteres således, at der er god plads til service, udskiftning af komponenter
og til at foretage luftmængdemålinger. Leverandørens forskrifter til plads foran anlæg skal overholdes.
Kanalsystemet skal udføres med mindst muligt tryktab, og udføres i tæthedsklasse C. Kanaler skal udføres i
galvaniseret stålplade med indbyggede renselemme, således at alle kanalstykker, lydsluser og spjæld mv.
kan renses.
Kanaler varme-, kondens- og brandisoleres i henhold til norm- og myndighedskrav. Synlige kanalers isolering
afsluttes med pap og lærred, øvrige kanaler med f.eks. asfaltpap. Kanaler og aggregater mærkes med anlægsbetegnelse (betjeningsområde og nummer), medie og luftretning.
Ventilationskanaler føres generelt skjult. I sekundære rum så som depoter, rengørings- og teknikrum accepteres synlige kanaler.
I alle indblæsnings-, udsugnings-, indtags- og afkastkanaler monteres termometre alle steder hvor der sker
tilstandsændringer i luften.
Ved ventilationsanlæggenes udførelse skal der tages hensyn til støjniveauet som anført under afsnit omhandlende ”Akustisk Indeklima”.
Anlæggene skal indreguleres, så der ikke afviges mere end 10 % fra de beregnede ydelser, såvel for aggregater som armaturer. Aggregater afleveres rengjorte.
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Efter indregulering, afprøvning og instruktion skal der til bygherren afleveres en rapport i 3 eksemplarer indeholdende tegninger, beregninger og målte ydelser, lydmålinger samt drift og vedligeholdelsesvejledninger.
3.8.14

Armaturer
Indblæsnings- og udsugningsarmaturer skal tilstræbes udført som diffusorer med indblæsningsboks placeret
over loft. Armaturer placeres og dimensioneres således, at alle rum ventileres og gennemskylles med udeluft
uden at der forekommer trækgener i opholdszonen.

3.8.15

Automatik
Ventilationsanlæg forsynes med komplet automatikanlæg for styring, regulering og overvågning. Al styring til
ventilations- og udsugningsanlæg skal tilsluttes CTS – anlægget. Dette gælder for samtlige anlæg.

3.8.16

Mekanisk udsugning
Der etableres mekanisk udsugning jf. rumskemaer.

3.8.17

Luftmængder/luftskifte
Luftmængder fastlægges jf. krav i gældende Bygningsreglement og jf. rumskemaer, hvor der også er angivet
hvor der er krav om balanceret ventilation samt udsugning i de enkelte rum.

3.8.18

Køling
Som udgangspunkt skal der ikke etableres køleanlæg ifm. ventilationsanlæggene idet kølebehovet skal kunne
dækkes ved køling med udeluft, natkøling og effektiv solafskærmning af vinduespartier.
Entreprenøren skal dog være opmærksom på at teknikrum med svagsstrømsinstallationer, edb-installationer
o.l. skal udføres således temperaturen ikke overstiger 25° C. Dette kan betyde at der skal etableres køling i
de nævnte rum.

3.9

Sprinkleranlæg
Sprinkleranlæg etableres i det omfang, myndighederne måtte kræve det.
Ikke aktuelt
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Elektriske installationer
(62) Stærkstrøm
230 V stik:
230 V stik EDB:
230 V udtag:
Øvrige
stærkstrøm:
(63) Belysning
Fast loftsbelysning:
Fast vægbelysning:
Øvrig belysning:
Lysdæmpning:
Tændingsautomatik:
Panikbelysning:
Lampeudtag:

Antal angives i note.
Antal angives i note, hvor der udføres bestykning udover angivne arbejdsstationer.
Art og antal angives i note.
Stik eller udtag, art og antal angives i note.

Installation inkl. armaturer for almen loftsbelysning i eller på loftskonstruktion. I rum
med nedhængte systemlofter skal armaturer indbygges.
Vægmonteret armatur inkl. installationer.
Armatur inkl. installationer for øvrige belysninger, f. eks. sengelamper, belysninger
over borde mv. Art angives i note.
Lysinstallation udført med manuel eller dagslysstyret lysdæmpning. Art angives i
note.
Manuelt overstyret bevægelses- eller dagslysstyret tænding. Art angives i note.
UD-lamper og panikbelysning i eller under loft.
Udtag i loft eller væg for belysning.

(64) Elektronik / svagstrøm
Telefon:
Stik for telefon inkl. installation.
EDB:
Dobbelt PDS stik inkl. installation. Antal angives i note, hvor der udføres bestykning
udover angivne arbejdsstationer
Kaldeanlæg:
Art angives i note.
Optagemarkering:
Markering med lyssignal udenfor dør, aktiveret af kontakt i rummet.
Tyverisikring:
Tyverisikring (AIA) som et skal- og fældesikringsanlæg.
Øvrige:
Art angives i note.
(68) Øvrige el-anlæg
Arbejdsstation:
Øvrige:

Installation bestående af 2 stk. 230 V stik, 2 stk. 230 V EDB stik samt 1 stk. dobbelt
PDS stik.
Art angives i note.

Generelle bestemmelser
Arbejdet omfatter projektering, levering, montering og aflevering af de samlede el-anlæg, fuldt færdig til brug
i henhold til tidsplanen.
Leverancen skal indeholde den samlede projektering og dimensionering samt alle arbejds- og detailtegninger,
som er nødvendige for arbejdets udførelse og kvalitetssikring.
Projektet skal indeholde installationsplaner, entreprisebeskrivelser, tavlediagrammer og nødvendige detailtegninger for at udføre el-arbejdet.
Projektmaterialet skal foreligge til bygherrens godkendelse, inden arbejdet påbegyndes.
Bygherrens godkendelse friholder ikke entreprenøren for det samlede ansvar for entreprisen.
Belysningsanlægget skal dimensioneres efter retningslinjerne i EN12464-1, SBS 263 og det kriminalpræventive råd skal konsulteres i forbindelse med detailprojekteringen af udendørsbelysningen.
Dokumentation for belysningsanlægget i de enkelte rum skal udføres på edb lysberegningsprogrammer og
skal udleveres til bygherrens tilsyn inden arbejdet udføres. Materialet skal indgå i drift- og vedligeholdelsesvejledningen.
Dokumentation for spændingsfalds- og kortslutningsberegninger skal udføres for stikledning, hoved- og gruppekabler herunder kabler til udvendigt belysningsanlæg.
Der tillades et samlet maksimalt spændingsfald på 4 %, dette skal dokumenteres ved beregning.

Rød tekst = ændringer / Gennemstregning = Udgået / Grøn = skal afklares med bygherre / XXXX = skal vi have løst.

Køge Kommune
Sag:
3.0 Tekniske krav

Byggeprogram
10 plejeboliger med serviceareal
Ny Føllehavegård

Dato: 25. marts 2020
Side 89 af 144

Der må kun installeres ledere fra en gruppeafbryder i hvert kabel.
Ledningsmateriel i den faste installation skal udføres med massive ledere og i 90° udførelse.
Der skal anvendes automatsikringer og der må ikke anvendes 13A sikringsgrupper
Dispensationer af enhver art må kun søges efter skriftlig tilladelse fra bygherren.
Totalentreprenøren bærer alene ansvaret for, at der ikke sker indgreb i eksisterende patentrettigheder eller
andre af loven beskyttede rettigheder.
Entreprenøren skal være autoriseret af Elektricitetsrådet og anerkendt af det stedlige forsyningsselskab.
Brandtekniske anlæg og AIA anlæg skal udføres af autoriseret firma.
Autorisationer vedlægges tilbud.
El-anlægget skal projekteres og udføres efter gældende regler og normer, herunder blandt andet elsikkerhedsloven, Installationsbekendtgørelsen (IB) herunder HD60364. lavspændingstavler afsnit 60439.1- 0439.5
og Maskindirektivet afsnit 204-1. De til enhver tid gældende SIK meddelelser.
Fællesregulativer (FR2019), med gældende tillægsbestemmelser fra forsyningsselskabets.
DS/EN12464-1 og SBI 263.
Brandteknisk vejledning nr. 24 for varsling
Brandteknisk vejledning nr. 27 for brandventilation. Dansk Brandteknisk Instituts forskrifter.
Brandteknisk vejledning nr. 31 for brandtætninger,
Brandteknisk vejledning nr. 231 for ADBL,
Brandteknisk vejledning nr. 232 for ABA,
DS 5129-2-1, Installationer til signalering og kommunikation – Del 2-1: Føringsveje i bygninger til kabler til
brug for IT & T formål. DS katalogopdateringer, seneste udgave.
AT-anvisninger skal følges.
Alle tekniske anlæg tilsluttes af totalentreprenøren.
Installationer skal udføres af autoriseret firma samt udføres i god håndværksmæssig kvalitet og forsvarligt af
kvalificerede personer.
Der skal i alle valg af elektriske installationer/løsninger/komponenter tilstræbes så energibesparende (rigtige)
valg så muligt.
Alle installationer leveres komplette, fuldt færdige til ibrugtagning, samt godkendt af myndigheder.
Anmeldelser, tilmeldinger, tegninger og dokumentation m.m.:
Anmeldelser og tegninger m.m. som forlanges af myndigheder og forsyningsselskaber eller - værk, udføres
af entreprenøren.
Bebyggelsen tilmeldes som 10 stk. boliger og 1 stk. fællesinstallation, gælder el og telefoni.
Desuden skal entreprenøren ved arbejdets aflevering levere bygherren et sæt fuldstændigt dokumentation.
Ved installationsforandringer leveres ligeledes rettede tegninger til myndigheder og forsyningsselskab eller –
værk, samt bygherren.
Energiregistrering
Hver bolig skal monteres med afregningsmåler for el.
Fællesinstallationer skal monteres med afregningsmåler inkl. nødvendige bimålere for registrering af el forbrug
iht bygningsreglement.
Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner:
Som et led i kvalitetssikringen og den almindelige drifts- og vedligeholdelsesvejledning påhviler det totalentreprenøren ved afleveringen af byggeriet at indsamle og udarbejde driftsinstruktioner vedrørende de leverede
anlæg.
Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne.
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CE-mærkning:
I henhold til ”Maskindirektivet”, EU-direktiv 89/392 og den tilsvarende danske bekendtgørelse fra Direktoratet
for Arbejdstilsynet ”Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler”, nr. 561 af juni 1994, kap. 2 skal
der foretages en CE-mærkning af alle maskiner og maskinanlæg.
For hver maskine skal der være en CE-ansvarlig som skal udarbejde den endelige dokumentation jf. DS/EN
60204-1 kap.17, der før maskinens ibrugtagen skal udleveres til byggeledelsen.
Det påhviler hver enkelt underleverandør eller underentreprenør at levere den nødvendige dokumentation til
den CE-ansvarlige, for de anlægsdele den pågældende har leveret eller de installationer der er udført til/på
"maskinen".
Følgende er CE-ansvarlige:
Totalentreprenøren er CE-ansvarlig for alle maskinanlæg der indgår i projektet.
Software (SW), licenser mv.
Ved byggeriet aflevering skal totalentreprenøren udlevere al SW i nyeste versioner inkl. programmeringer og
nødvendig instruktion til personalet. SW skal være i nyeste version og med opdateret licenser. Password skal
afleveres til BH på forlangende:
Eksempler herpå kunne være følgende bygningsdele
- Døgnrytmelys
- ADK
- Patientovervågning
- Betalingssystem ifm. tøjvask
3.10.1

Arbejdets omfang
En summarisk liste over bygningsdele omfatter følgende:
- Stikledninger, hovedledninger og tavler.
- 230Vog 400v kraftinstallationer.
- Installationer for tekniske anlæg såsom CTS, varmeanlæg, ventilationsanlæg, AIA, ABA-, AVS- og varslingsanlæg mm.
- Røgventilation og ovenlysoplukke.
- Solafskærmning.
- Kabelfremføringsanlæg.
- Udligningsforbindelser
- Lysinstallationer.
- Døgnrytmelys
- Belysningsarmaturer og lyskilder.
- Hvidevarer.
- Sikkerhedsbelysning.
- ABA– og ABDL-anlæg.
- Varslingsanlæg.
- Tyvesikring - AIA
- Datainstallationer.
- Telefoninstallationer.
- Ringeanlæg
- DECT-telefoni
- Teleslyngelanlæg og audio

3.10.2

Materialer
Kabler, ledninger, rør og installationskanaler skal leveres bly-, PVC- og halogenfri, hvor dette er muligt.
Materialer til byggeriet skal betragtes ud fra en livscyklusanalyse, og det skal i hvert enkelt tilfælde vurderes,
hvorvidt der kan anvendes alternative materialer med en mindre skadelig indvirkning på miljøet.
Alle materialer skal være fejlfrie og nye, med mindre andet er angivet i denne beskrivelse. Alle elkabler, ledninger og installationskanaler til stærk- og svagstrøm skal være bly- og PVC frie.
Materialeudvalget skal svare til rummets og områdernes karakter og krav til disse. Materialer skal være egnet
til anvendelse på et pleje- og ældrecenter.
EDB-stikkontakter leveres med skrå ben.
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Kraftstikkontakter leveres som planforsænkede indbygningsstikdåser.
Al materiel leveres i kapslingsklasse svarende til det miljø de monteres i. Materiel i fælleskøkken og vaskeri
leveres som minimum i IP44
3.10.3

Udførelse.
Installationskabel på bygningsdele:
Kabel- og rørinstallation fastgøres med forzinkede kabelbøjler eller bånd, der skrues direkte på bygningsdel.
Installationskabel i rør:
Kablerne trækkes i rør med så stor lysning, at kablerne let kan trækkes gennem dette.
Mindste rørdimension er 16 mm.
Installationsledninger i rør:
Rørenes dimension skal under hensyn til ledningsantal og tværsnit og rørstrækningens længde være så stor,
at ledninger let kan itrækkes uden beskadigelse.
Mindste rørdimension er 16 mm, tomrør må ikke udføres i korrugerende rør.
Rør i synlig installation fastgøres med rørbøjler, der skrues direkte på bygningsdelen.
Rør i skjult installation i gulve, vægge og loft fastgøres forsvarligt, således at de ikke kan forskubbes ved
itrækning af ledninger eller pålægning af gulv.
-I pladsstøbte vægge og dæk udføres rør- og dåseinstallationen af entreprenøren inden støbeforskallingen
lukkes.
I skillevægge og bagmur, hvor det ikke er muligt at skjule en rørinstallation i hulmur, lægges rørene i riller, der
fræses af entreprenøren.
Cementering af rørene udføres af entreprenøren på en sådan måde, at der efterlades plads til udspartling af
rillen. Rillen skal være lodret, og skal så vidt muligt udføres på den side af en skillevæg, der vender mod
sekundære rum, eller hvor rillen kan skjules af inventar.
Udspartling og færdigbehandling af væg udføres af entreprenøren.
Samling af rør i skjult installation udføres med lange muffer, der tapes til rørene.
Rør i lofter placeres mellem den spredte forskalling under dampspærre, der ikke må brydes.
Rør lægges i bløde bøjninger. Frie rørender tilproppes omhyggeligt. Rør må ikke anbringes på den kolde side
af varmeisolerede lag.
Bliver dampspærren gennembrudt ved gennemføringer og lignende skal den omhyggeligt efterrepareres og
lægges på plads således den overholder de nye energirammer (trykprøvning). Gennembrydninger fotoregistreres og i sættes KS-mappe
Nødvendige beslag og trempler for fastgørelse af installationen leveres og monteres af elinstallatøren.
Rør og dåser i elementvægge:
Rør og dåser for installationer og monteringsmateriel i elementvægge leveres og indstøbes af entreprenøren.
Entreprenøren indtegner rør og dåser på elementtegningerne.
Såfremt et rør eller en dåse ved elementleveringen er fejlplaceret eller ude af lod og vage foretages den
nødvendige afhjælpning af entreprenør.
Ledningssystemer:
Under udførelse af ledningssystemer skal entreprenøren være opmærksom på at EN60364 Nærføring af ledningssystemer.
Installationskabler i kabelbakker og kabelstiger:
Kablerne oplægges med fastgørelse pr. 1 m, samt ved tilslutning i monteringsmateriale.
Ledningers gennemføring:
Entreprenøren udfører alle nødvendige gennemføringer såvel i tag, sokkel, mure af beton og tegl som etageadskillelser mv.
Gennemføringer skal bores.
Gennemføringer fra det fri udføres således, at der er sikkerhed for, at vand og gnavere ikke kan trænge ind i
bygningen ad denne vej.
Efter kabelmontering skal alle gennemføringer i brandklassificerede vægge og dæk brandsikres i henhold til
EN60364 samt Brandteknisk Vejledning nr. 31.
Lukningen skal udføres med et MK- og af brandmyndighederne godkendt materiale. Skjulte lukninger fotoregistreres.
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Brandlukningen udføres, efter at alle installationsføringer er fuldstændigt afsluttet, i nøje overensstemmelse
med producentens anvisninger.
Brandlukning skal være fuldstændig tæt for røggasser.
Der monteres den godkendte kontroletiket på begge sider af brandlukningen.
Ved alle gennemføringer i etager og skillerum skal der etableres lydtætning jf. gældende Bygningsreglement
og således at væg/dæks lydmæssige egenskaber ikke forringes. Kabelbakker og installationskanaler må ikke
føres ubrudt igennem i brand- eller lydsektioner.
Udligningsforbindelser:
Der udføres udligningsforbindelser jf. Installationsbekendtgørelsen og HD60364 krav til x-felter, varme-/ vand/ gas-/ afløbs-/ tryklufts- og ventilationsrør, samt armeringsjern i fundament og dæk mv.
Hovedudligningsskinne for fællesinstallationer placeres i teknikrum ved el tavle.
I baderum udføres der supplerende udligningsforbindelser.
Tilslutningerne til rør og kanaler skal udføres med spændbånd og klemmer af anerkendt fabrikat for at imødegå galvanisk tæring af installationerne.
Udligningsforbindelser til armering i fundament, dæk og badeværelsesgulve fotoregistreres.
Tavler:
Generelt:
Der skal etableres hovedtavle for fælles installationer, hovedfordelingstavler og undertavler i det omfang byggeriets udformning kræver det.
Tavler skal indeholde hovedmåler og bimåler. Antallet af bimålere skal nærmere aftales med bygherren og
der skal indregnes 6 bimålere i tilbuddet. Samtlige el-målere tilsluttes CTS – anlæg for fjernaflæsning. Aflæsning skal kunne foregå via LON - bus, eller lignende.
Alle tavler skal overholde DS/EN 60439 og skal være typegodkendt.
Placering af målertavler skal godkendes af Cerius. Tavler der placeres i skabe, skal trækkes frem til skabslåge.
Entreprenør skal forestå alle tilmeldinger og færdigmeldinger samt korrespondance med Cerius vedr. el-målere.
Entreprenør skal overholde gældende bestemmelser herunder ”Forretningsgang mellem Cerius og de autoriserede elinstallatører”.
Revideret tavletegning, dokumentation og udførligt arrangement og nummerering af forside og montageplader
samt komponentliste plus de af tavlefabrikanten udfærdigede diagrammer skal afleveres til bygherrens rådgiver senest ved afleveringen. Denne dokumentation skal desuden forefindes i ”lomme” i tavlen bag låge med
teksten ”Tegninger bag denne låge”.
Forsidetegning af tavle skal inden produktion godkendes af byggeledelsen.
Hovedtavler og undertavler:
Hovedtavler og undertavler placeres hensigtsmæssigt i teknikrum og med en kapacitet der giver en udvidelsesmulighed på min. 40 % reel disponibel plads til tavlekomponenter.
Tavlerne skal der ud over have 20 % disp grupper.
Tavlerne skal forsyne de installationer der naturligt hører under denne.
Tavle skal være pladekapslet, og leveres som form 2b i kapslingsklasse IP-20.
Tavle skal være udført med kabelfelt, plinte og aflastningsbeslag for til- og afgående kabler.
Opmærkning af tavler skal udføres efter nærmere aftale med bygherren, samtlige komponenter i tavle opmærkes efter nærmer aftale med bygherren, samtlige komponenter i tavle opmærkes. Opmærkning af grupper
foretages med recopalskilte.
Til- og afgange til Tavlerne føres i kabelkanaler.
Tavlerne forsynes med hovedjordklemme, samt dækplader for ikke benyttede moduler.
Hovedtavlen skal leveres med omskifter, voltmeter og 3 amperemetre med slæbeviser for max udslag.
Hoved- og undertavlerne skal udstyres med transientbeskyttelse, og forsyningen til X-felter og serverrum skal
yderligere transientbeskyttes separat.
Transientbeskyttelse udføres med melderkontakt for overføring til CTS-anlæg.
Grupper for edb-stikkontakter forsynes via 2 polede/10A´s gruppeafbrydere. Der må maks. tilsluttes 4 arbejdsstationer, svarende til 8 stk. edb-stikkontakter, pr. gruppeafbryder og maks. 3 stk. 2 polede/10A grupper pr.
HPFI. X-felterne forsynes via egen 2 polede/10A´s gruppeafbrydere og PFI.
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Ud over en naturlig og fornuftig inddeling af gruppeafbrydere til diverse el installationer skal der etableres
separate grupper for:
Hver enkelt hvidevareprodukt i fælleskøkken og depot
Hver enkelt fri stikkontakt over arbejdsborde i fælleskøkken
Hver enkel vaskemaskine og tørretumbler
Kiprelæer skal være af typen med Tænd alt/Sluk alt – funktion.
Der medregnes 2 gange termofotografering af alle hoved- og målertavler inkl. rapportering, og dette skal udføres/afleveres efter ibrugtagning og under normal drift hvor vaskeri og køkken er i funktion og i forbindelse
med garanti-årsgennemgangen efter 1 år.
Gruppetavler i boliger
Gruppetavler placeres hensigtsmæssigt i eget teknikrum / teknikskab og med en kapacitet der giver en udvidelsesmulighed på min. 20 % reel disponibel plads til tavlekomponenter.
Tavlerne skal forsyne de installationer der naturligt hører til den enkelte bolig.
Gruppetavler leveres med
2 stk. RCD relæer 30mA
2 stk. grupper C10A 2 pol for lys og stikkontakt.
1 stk. gruppe C10A 2 pol for ringetrafo
1 stk. gruppe C10A 2 pol for kropstørre i badekabine
1 stk. gruppe C10A 2 pol for ADK, router, yousee
1 stk. gruppe C10A 2 pol for disponibel
1 stk. gruppe C16A 4 pol kraftstik badekabine
Tavle skal være iso-kapslet.
Gruppetavler leveres med afregningsmåler
Beskyttelse mod indirekte berøring:
Beskyttelse mod indirekte berøring udføres for TN/TT system suppleret med PFI/HPFI fejlstrømsafbrydere,
for både vekselstrøm og pulserende jævnstrøm Klasse II.
Entreprenøren skal levere, nedramme og montere det nødvendige antal jordspyd, i min. 6 m dybde.
Jordspyd skal nedrammes udenfor bygningerne.
Beskyttelseslederens forbindelse til jordelektroden skal være 0,5 m under færdigt terræn. Dåseforbindelser
mellem spyd og kabler skal tilsmeltes.
Der skal for ventilationsanlæg mv. installeres AC/DC fejlstrømsafbrydere, hvis installationen eller leverandøranvisninger kræver dette.
Jordingssystem for fællesfaciliteter kan være TN-S. (nulling). Entreprenør skal i dette tilfælde søge om tilladelse hos forsyningsselskab.
Installationen udføres overalt som et 5-leder system, dvs. separat nulleder og beskyttelsesleder i hele installationssystemet.
Føringsveje:
Dimensionering, levering og montering af alle kabelbakker, kabelstiger, kabel- og installationskanaler, der er
nødvendig for installations udførelse. Der henvises i øvrigt til IB,
Forskningsministeriets vejledning ”Kabling i Statens Bygninger” og DS 5129-2-1.
Der skal etableres føringsveje i form af kabel-/gitterbakker over nedhængte lofter, i installationsskakte og –
kanaler, samt på tag. Der skal medtages nødvendige huller i såvel i tag, sokkel, mure af beton og tegl som
etageadskillelser mv.
Gennemføringer for kabelfremføringsanlæg skal udføres således at tværsnittet har samme størrelse som føringsvejen.
Føringsveje skal monteres efter fabrikantens anvisninger og monteringsvejledninger.
Føringsveje placeres således de ikke kolliderer med konstruktioner og øvrige installationer.
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Opsætning af føringsveje skal ske på en sådan måde, i forhold til andre installationer, at både adgangsforholdene til føringsvejene og helhedsindtrykket af alle installationerne tilgodeses.
Svag- og stærkstrømskabler for maskinanlæg og andre installationer der tilses af ikke autoriserede personer,
fremføres særskilt fra bygningsinstallationer i henhold til HD60364.
Kabelbakker forsynes med skilleplade for separat fremføring af Stærk-, svagstrøm, maskinkabler, samt med
datarende hvor der fremføres EDB.
Med hensyn til evt. respektafstande skal DS/EN 50174 overholdes, og om nødvendigt skal der føres separate
kabelbakker til svagstrøm.
Føringsveje skal opmærkes tydeligt med tilhørsforhold for maskininstallationer, stærkstrøm samt svagstrøm.
Føringsveje skal dimensioneres for samtlige el - tekniske installationer med en udvidelsesfaktor på 30 %.
Kablers og ledningers mærkning:
Kabler mærkes i begge ender og ved væggennemføringer (på begge sider af væggen) med kabelnummer
efter hovedstrømsskema.
Kabler må ikke indmures eller indstøbes i bygningsdele.
Ledninger mærkes med tal/bogstaver i overensstemmelse med kravene i HD60364 og 60204-1.
Mærkning skal foretages med et anerkendt kabelmærkningsfabrikat som partex.
3.10.4

Ledninger
Stikledninger:
Stikledninger leveres, monteres og tilsluttes af entreprenøren til Cerius forsyningsnet. Stikledninger skal dimensioneres / udføres med en udvidelsesfaktor på min. 30 %. Der skal fremvises beregning af stikledningernes dimension hvor fremføringsmetode, Iz mv. fremgår.,
Der udføres separat stikledning for fællesinstallationer
Der udføres separate stikledninger til boliger.
Placering af stikledning(er) skal godkendes af bygherren og Cerius.
Cerius anviser tilslutningssted(er). Tilslutningsafgift betales af bygherren. Alt andet, herunder etablering af
stikledninger fra kabelskabe til teknikrum, betales af entreprenøren inkl. evt vejunderføringer mv...
Hovedkabel:
Hovedledninger leveres, monteres og tilsluttes af entreprenøren.
Hovedledninger skal udføres med en udvidelsesfaktor på min. 30 %.
Gruppeledninger i bygningerne generelt:
Gruppeledninger for lys, kraft og svagstrøm udføres som skjult rørinstallation i gulv, vægge og lofter, samt
som synlig rør-/kabel-installation på bygningsdele i kabelbakker over nedhængte lofter.
I områder med faste lofter udføres der dog skjult rørinstallation i loftet.
Installationerne skal udføres så fleksible som muligt.
Kabler må ikke indmures eller indstøbes i bygningsdele.
Gruppeledninger i Teknikrum/Tagrum:
Gruppeledninger for lys, kraft og svagstrøm udføres som skjult rørinstallation i vægge, samt som synlig rør/kabel-installation på bygningsdele/ i kabelbakker og kanaler.
Gruppeledninger på tag:
Gruppeledninger for lys, kraft, evt. solcelleanlæg og svagstrøm udføres i kabelbakker.
Tilledninger:
Tilledninger mellem den faste installation og brugsgenstande skal aflastes for træk ved tilslutningsstederne.
Tilledninger for tilslutning til stikkontakt forsynes med lovlig stikprop, svarende til den installerede stikkontakt
og krav til brugsgenstande om beskyttende jordforbindelse.
Styreledninger:
Styreledninger for lys udføres efter de samme retningslinjer som angivet for gruppeledninger.
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Monteringsmateriale
Monteringsmateriale i bygningen generelt:
Monteringsmaterialet monteres generelt i normaltæt udførelse på planforsænkede dåser hvis ikke andet er
nævnt.
I Teknikrum/Tagrum og over nedhængte lofter kan monteringsmaterialet monteres på udvendige underlag.
Alle farver på monteringsmateriel aftales med byggeledelsen inden montagen.
Alle afgreningsdåser på kabelbakker/-stiger forsynes med recopalskilt med gruppenummer og funktion.
Nødvendige beslag og trempler for fastgørelse af dåser og armaturer leveres og monteres af Entreprenøren.

3.10.6

Fysisk placering og montage
Stikkontakter skal placeres under hensynstagen til ældre og handicappede og efter de regler og anvisninger
der er gældende.
Ved placering af kontakter skal der endvidere tages hensyn til højderegulerbare borde.
Alle mål på placering af afbrydere, stikkontakter og lampeudtag skal endeligt aftales med tilsynet, idet særlige
fugeinddelinger og inventarplaceringer kan være afgørende for den endelige placering. Stikkontakter, CEEstikkontakter el-udtag som forsyner fast tilsluttede brugsgenstande skal placeres tæt på disse så unødige
lange tilledninger undgås.
Stikkontakter i fliser tilpasses flisemodul. I elementvægge udføres resalit i passende størrelse for placering
midt i flise.

3.10.7

Installationer for stikkontakter, 230V- og 400V kraftinstallationer
Der skal udføres installationer for ventilationsanlæg, røg- og brandspjæld, ABA- og ADBL anlæg, AIA, Varsling, CTS, varmeanlæg, dørautomatik, røgventilation, ovenlysoplukke, solafskærmning, berøringsfri blandingsbatterier, hvidevarer, div. kraftstik i teknikrum samt øvrige anlæg i bygningen.
Der etableres 230 V og kraftinstallationer til el-forbrugende maskiner, tekniske installationer og udstyr samt
varme- og ventilationsanlæg, inkl. til det udstyr, der i henhold til rumskemaer kun skal afsættes plads til. Hertil
kommer 230 V og kraftinstallationer til øvrige el forbrugende maskiner, kopimaskiner, køkkenudstyr mv.
Stikkontakterne for alm. 230V forsyning i arbejdsstationerne skal ikke medregnes som en del af det samlede
antal stikkontakter, som er beskrevet i rumskemaerne.
Rengøringsstikkontakter skal etableres med min. 10 m’s afstand i gangarealer og fællesrum på separate grupper.
Der skal placeres 230V stikkontakt ved døre.
Der skal etableres stikkontakter til brug for opladning af diverse brugsgenstande som feks. gulvvaskemaskine
230 V stikkontakter skal fordeles jævnt i rummene, også langs glasfacader.
I tagrum placeres der 1 stk. 230 V stikkontakt ved loftlem.
Arbejdsstationer:
Består af 2 stk. 230 V stik, 2 stk. 230 V EDB-stik samt 1 stk. dobbelt PDS stik.
230V stikkontakter for edb-installationer skal være med skrå ben og mærket edb og forsynet fra selvstændige
grupper.
I atriumgård placeres 4 stk. 230v stikkontakter
Udvendig på facader skal der etableres service stikkontakter – 4 stk. 230V og 2 stk. 400V/16A CEE-stikkontakt.
Entreprenøren skal i forbindelse med projekteringen fremlægge tegninger med placering af installationskomponenter. Bygherren skal i god tid inden produktion af vægelementer, have mulighed for at kommentere placeringen.
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Kraftinstallationer til vaskeri. Tilpasses de forhold der er angivet i rumskemaet
Der skal fremføres kraftinstallationer inkl. CEE stikkontakt til følgende.
2 stk. Vaskemaskiner
1 stk. Tørretumbler
2 stk. Doseringsanlæg for sæbe, forvaske- og blegemiddel
2 stk. Blødgøringsanlæg
1 stk. Beboerregistrering- og betalingsanlæg
Krav til vaskemaskiner og tørretumblere:
Vaskemaskine og tørretumbler SKAL leveres til institutionsbrug.
Vaskemaskine og tørretumbler skal placeres på en rustfri stålsokkel (indeholdt i totalentreprisen) således at
underkant indkast i maskinerne bliver ca. 70-75 cm over gulv. Maskinerne skal monteres med beslag så maskinerne ikke arbejder sig ned fra soklen.
Der skal installeres blødgøringsanlæg til vaskemaskiner (indeholdt i totalentreprisen) og vaskemaskiner skal
kunne tilsluttes automatisk til de nævnte doseringsanlæg.
Der skal fremføres separate gruppekabler til hver komponent/hvidevare ligesom de tilsluttes egen gruppe i
fællestavle.
Der skal fremføres installation inkl stikk. til 3 stk frie 230V alm stikk. som tilsluttes egen gruppe.

3.10.8.1

Hårde hvidevarer, fælleskøkken og køkkendepot
Der skal fremføres kraftinstallationer 230V stikkontakter og CEE stikkontakt til følgende
Opvaskemaskine
Ovn
Komfur
Microovn
Fryseskab
Kølskabe, 2 stk.
Hæve-/sænkebord, 2 stk. 1 stk.
Emfang Skal afklares
5 stk. frie stikkontakter over bord
3 stk frie stikkontakter i køkkendepot
Krav til hvidevare:
Hvidevare SKAL leveres til institutionsbrug.
Alle modeller skal være rustfri inkl. ben.
Køl- og fryseskab skal være med temperaturovervågning og akustisk alarm
Der skal fremføres separate gruppekabler til hver komponent/hvidevare ligesom de tilsluttes egen gruppe i
fællestavle. Hver enkelt fri stikkontakt skal endvidere tilsluttes egen gruppe.
Der henvises til indretningsplan for fælleskøkken udarbejdet af totalentreprenør samt den af BH leverede
inventarliste.

3.10.9

Belysningsarmaturer - Generelt
Der skal anvendes LED-lyskilder med mulighed for dæmp hvor der er stort dagslysindfald i rummene, eller
det er nævnt i rumskemaerne.
Der er følgende krav til LED armaturer-, drivere- og paneler:
-

Drivere til LED Energieffektivitet: Mindst 0,88
Drivere til LED Maks. standbyforbrug: 0,5 watt
Flicker i overensstemmelse med ”no effect” området i IEEE PAR1789 , Flicker and Health ver. 191120,
DTU
Farvetolerance (SDCM) ≤ 3 Step MacAdam
Dæmpning 0,1-100% med kvadratisk dæmpningsprofil
Farvegengivelse: CRI ≥ 90
Levetid ≥ 80.000 timer, L80B10
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Blænding ≤ UGR 19 hvor det er relevant
Tæthedsklasse: min. IP44 hvor det er relevant

Der skal overalt benyttes armaturer af kendte fabrikater med høj virkningsgrad med gode forhold for udskiftning af LED paneler og for let renholdelse. Den samlede installeret effekt skal dokumenteres ved lysberegning
og kunne aflæses i den samlede energirammeberegning.
Det bør i alle fællesområder, gange, opholdsarealer, ved spejle mv. tilstræbes, at der skabes en ”linje” i valg
og brug af armaturtyper.
Det er ligeledes af værdi, at antal af armaturtyper begrænses af hensyn til den senere vedligeholdelse af
anlæggene.
Belysningsanlægget skal som minimum opfylde kravene i:
EN12464-1.
Energistyrelsens vejledninger om god og energirigtig belysninger.
DS 3028
De i rumskemaerne angivne belysningsniveauer er minimumsniveauer der kan være højere end evt. krav i
EN12464-1. Såfremt EN12464-1stiller højere krav skal dette overholdes.
Almenbelysningen skal kunne opfylde kravene i EN12464-1 for arbejdsfeltets nærmeste omgivelser, og særbelysningen skal supplere belysningsstyrken i arbejdsfeltet. Kan særbelysningen ikke anvendes, skal almenbelysningen alene kunne opfylde kravet til belysningsstyrke i arbejdsfeltet.
Ra-værdien skal indvendigt være minimum være 90.
Regelmæssigheden på indvendig belysning i fællesområder skal være på min 45 %.
Under detailprojekteringen skal de endelige armaturtyper fastlægges i samråd med bygherrerådgiver.
Ved tilbudsgivning skal den bydende oplyse hvilke armaturer der - som udgangspunkt – er tænkt anvendt i de
forskellige sammenhænge, samt aflevere principtegninger for belysningen. Af rumskemaer fremgår ønsker/krav til belysningen i de enkelte rum. Disse oplysninger skal opfattes som retningsgivende for den økonomiske vurdering af anlæggene.
Under detailprojekteringen skal de endelige armaturtyper fastlægges i samråd med bygherrerådgiver.
3.10.9.1

Døgnrytmelys - Generelt
Formål
Formålet med Døgnrytmebelysning er at skabe et sundhedsfremmende behandlings- og arbejdsmiljø for beboere og personalet. Her er beboernes behov for lys forskellige afhængigt af tilstand, diagnoser, tidspunkt for
døgnet, aktiviteter og arbejdsgange, og døgnrytmelyset understøtter den gode døgnrytmeforankring, forbedret
søvn og trivsel.
Døgnrytmelyset skal have en sundhedsfremmende virkning, som er dokumenteret i kliniske studier. Døgnrytmelyset skal reducere de negative bivirkninger ved demens og immobilitet, understøtte den gode pleje og
behandling, samt sikre en høj livskvalitet og positiv adfærd hos beboerne. Lysprotokollens forskningsbaserede
sammensætning af farvetemperatur, styrke, timing og varighed skal sikre den gode døgnrytme hos beboere,
og den skal have en dokumenteret positiv effekt på depression, træthed, angst og udadreagerende adfærd.
Døgnrytmedesignet skal være integrativt og bestå af både en diagnose- og afdelingsspecifik døgnrytmebelysning, aktivitetsbaserede lysindstillinger samt terapeutisk lys. Lyset skal inddele de specifikke rum i individuelle lys- og arbejdszoner, der er tilpasset de forskellige situationer og behov døgnet rundt.
Døgnrytmelyset skal være integreret i de fysiske rammer og arkitektur. Det skal være en sammenhængende
løsning med både produkter, styring, betjening samt rådgivning, projektering, programmering og implementering med undervisning og finjusteringer.
Leverandøren skal dokumentere stor erfaring med levering og implementering af døgnrytmebelysning i plejehjem med dokumenteret effekt samt høj brugertilfredshed og driftssikkerhed.
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Projektering
Leverandøren af døgnrytmebelysningsanlægget skal foretage lysberegning og detailprojektere et
komplet døgnrytmebelysningsanlæg med zoneopdeling i boligen og udspecificeret på de forskellige rumtyper
i boligen. Belysningskrav skal minimum være jævnfør EN12464-1 og nærværende byggeprogram. Leverandøren skal levere klinisk dokumentation for virkningen af døgnrytmelyset på plejehjem og behandlingscenter.
Forløb og krav skal beskrives.
Materialer og produkter
Det er et krav at belysningsanlægget er en sammenhængende løsning bestående af følgende materialer:
-

-

LED armaturer
Drivere til LED Energieffektivitet: Mindst 0,88
Drivere til LED Maks. standbyforbrug: 0,5 watt
Flicker i overensstemmelse med ”no effect” området i IEEE PAR1789 – Flicker and Health ver. 191120,
DTU
Farvetolerance (SDCM) ≤ 3 Step MacAdam
Dæmpning 0,1-100% med kvadratisk dæmpningsprofil
Styringsprotokol: som DMX512-A
Farvegengivelse: CRI ≥ 90 i kontinuerligt spektrum fra 2700-6500 K fra hvide LEDs
Levetid ≥ 60.000 timer, L80B10
LED kombination i zonearmaturer bestående af mindst 3 farver; CWA (kold, hvid, amber). De tre dioder
skal være single chip, dvs. enkelt diode med 2.700 Kelvin, 6.500 Kelvin og bredspektret amber med
1.800 Kelvin. I områder, hvor der eventuelt er defineret stimuli zoner, skal der i tillæg være R (rød), G
(grøn) B (blå) single chip.
Blænding ≤ UGR 19 hvor det er relevant
Tæthedsklasse: min. IP44 hvor det er relevant
Netværksforbindelse med stik in /out
2 stk 3P Winsta stik til 230 V / 50 Hz forsyningsspænding in/out

Garantien skal dække 5 år efter idriftsættelse. Det gælder også, når de brænder 24-7 og op til 8.760 timer
årligt. Garantien skal endvidere dække en nominel fejlrate på 0 %. Med andre ord skal garantien dække alle
LED armaturer, der fejler inden for garantiperioden
Der er følgende krav til betjening:
Taktilt, eventuelt touch-skærm placeret i teknikskab ved hver bolig.
Minimum 4-6 lysindstillinger baseret på arbejdsgange og patientens behov døgnet rundt
Hver lysindstilling til den enkelte bolig beskrives på betjeningsflade med tekst og ikon
Der er følgende krav til styring:
Controller med DMX512-A port samt minimum RS232 eller LAN port
Betjeningens indstillinger skal være justerbare efter installation
Der skal være mulighed for integration til eksempelvis CTS, og lignende. Leverandøren skal kunne analyse
de tekniske behov, omsætte dem i en konkret opgave samt udføre en evt. integrationsopgave
Mulighed for fjernopkobling og fjernovervågning
Det er et krav, at der er en support-hotline
Det er et krav, at leverandøren kan dokumentere erfaring med levering og implementering af Døgnrytmebelysning i plejesektoren kliniske miljøer med høj brugertilfredshed og driftssikkerhed.
Udførelse
Leverandøren af belysningsanlægget skal i samarbejde med personalet kortlægge arbejdsgange, arbejdszoner og behov på den enkelte og specifikke bolig afdeling/ rum. Leverandøren af belysningsanlægget skal
derefter lave et designoplæg med anbefalinger til placering af armaturer, valg af produkter, betjening samt
programmering af lysindstillinger således, at løsningen tilpasses det specifikke projekt. Det er et krav, at leverandøren har stor erfaring med at lave projektspecifikke løsninger i samarbejde med personalet. Forløb og
krav skal beskrives.
Det er et krav, at belysningsanlægget kan programmeres til den klinisk dokumentererede døgnrytmeprotokol
med automatiske, glidende overgange mellem det blåtfrie natlys, varm solopgang, kraftigt dagslys og varm
langsom solnedgang. Løsningen skal bestå af en programmering og kalibrering, som sikrer:
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Programmeringen af lysindstillingerne skal understøtte beboerens behov arbejdsgange og arbejdszoner døgnet rundt under hensyntagen til både den fysiologiske, psykologiske og visuelle virkning.
Kalibreringen skal tilsikre et optimalt samspil mellem luminans, virkning og tolerabilitet.
Programmering og kalibrering af lysindstillinger, herunder diagnose specifikke indstillinger, skal udføres af
leverandør.
Lysindstillingerne skal være navngivet i overensstemmelse med situationen.
Natlys
BREDSPEKTRET Amber, skal sikre under 1 % blåholdigt lys om natten, dvs. belysningen holdes os over de
520nm i nattelyset med MAX 1 % blåholdigt lys.
BREDSPEKTRET Amber bruges både som arbejdslys og vågebelysning om natten.
Forløb og krav skal beskrives.
Opfølgning og evaluering Døgnrytmebelysning
Det er et krav, at der indgår træning af teknisk personale, hvor løsningen gennemgås on-site. De skal oplæres
i løsningen og opnå ejerskab og gøres i stand til at fejlfinde ved eventuelle problemer. Her udleveres dokumentation for løsningen. I forbindelse med tilbudsgivning skal den tilbudte brugerflade beskrives, således at
det tydeligt fremgår omfanget af personalets egen tilpasning uden involvering af leverandørens personale,
således det er muligt for personalet kan regulere belysningens farve og styrke i de forskellige områder af
bygningen.
Det er et krav, at der indgår undervisning af personalet on-site i forbindelse med ibrugtagning. Undervisningen
skal give personalet indblik i de fysiologiske og psykologiske virkninger af lysdesignet, samt klæde dem på til
optimal anvendelse døgnet rundt. Efter træningen skal der udleveres materiale om anvendelse og baggrundsviden i skrift eller video til selvstudium, som sikrer et hurtigt overblik over lysindstillinger og, hvordan de skal
bruges for både nyt og erfarent personale.
Det er et krav, at der indgår en opfølgning på belysningsanlægget og dets anvendelse inden for 3 måneder
efter ibrugtagning. Leverandøren af belysningsanlægget skal identificere og anbefale eventuelle behov for
tilpasninger og finjusteringer. Efter aftale med personalet udfører leverandøren disse tilpasninger og finjusteringer. Forløb og krav skal beskrives.
Det er et krav, at leverandøren af belysningsanlægget inden for 6 måneder dokumenterer brugertilfredsheden
samt driftssikkerheden med oppetiden i alle rum indeholdt i belysningsanlægget. Forløb og krav skal beskrives.
3.10.10

Lysinstallationer – Lystændinger, afbrydere og stikkontakter
Generelt:
Der skal placeres trykknapper, for gangbelysning, således der på intet sted er mere end 5 meter til trykknappen.
Belysning og installationer i fælles adgangsveje skal udføres iht. HD60364. Lys i indgangspartier skal etableres således, at der ikke opstår mørk overgang fra det fri og til fælles adgangsveje.
Betjening af lysstyringsanlægget skal udføres med fokus på brugervenligheden for borgerne og personale.
Højde på afbrydere og stikkontakter skal følge de generelle regler vedrørende byggeri egnet for ældre og
handicappede.
Afbrydermateriel skal udføres med ramme i et stålmetallic materiale med afrundede kanter.
Selve kipkontaktfladen skal udføres i en afvigende farve. Trykknapper skal være 1-pol. afbryder (50x50mm)
med fjeder. I gange skal trykknapper være 1-pol afbryder med fjeder og glimlampe. Glimlampe skal monteres
som ledelys.
Lysinstallationer skal overalt styres via intelligent lysstyringsanlæg IBI–anlæg, baseret på LonWorks Teknologien og med anvendelse af LonMark produkter.
Alle kontakter, der udføres til det intelligente lysstyringsanlæg, skal udføres med gravering, der viser hvad
kontakten anvendes til.
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Det intelligente lysstyringsanlæg skal kunne sammenkøre og reguleres via CTS - anlægget.
Der skal i tilbuddet være indeholdt den nødvendige programmering af lysstyringsanlægget.
Der vil i vurderingen af tilbuddet blive lagt vægt på en brugervenlig betjeningsflade.
Der skal ved aflevering foreligge dokumentation på følgende niveau:
Indgange og udgange skal være navngivet og beskrevet.
Placeringer, komponenttyper og ledningsfarve skal være udfyldt.
Dokumentation indsættes i driftsmanual.
Lysstyring
Lysstyringen skal udføres med PIR-sensorer med integreret solsensor, som monteres i loft eller på væg. Lysstyringen skal udformes således, at lyset tændes omgående ved indtræden i et område, og forbliver tændt så
længe, der er personer i området, selv ved stillesiddende arbejder.
I rum med meget dagslysindfald skal der udføres dagslysstyring via dæmpbare drivere.
Lysinstallationen skal alle steder udføres med mulighed for manuel overstyring i lokalområdet. Belysningen
skal i dag- og aftentimerne kunne tændes via fjederbelastet kip-tryk med rødt ledelys. I nattetimerne skal 15
% af armaturerne tænde via bevægelsesfølere.
Hvor der opsættes særbelysninger/effektbelysninger/pendler skal disse også have separat tænding.
I møderum og kontorer skal der installeres optagetlampe ude på gangen og med afbryder med glimlampe
inde i lokalet.
Lysstyring, boliger
Lysstyringen udføres med døgnrytmelys på alle fastmonteres belysninger uanset hvor de er placeret i boligen.
Døgnrytmen i hver enkelt bolig skal kunne vælges ud fra 4 scenarier afhængig af beboernes behov.
Scenarierne vælges af personalet på betjeningspanel placeret i teknikskab tilknyttet til hver enkelt bolig..
Lysstyringen skal udføres med PIR-sensorer med integreret solsensor, som monteres i loft eller på væg. Lysstyringen skal udformes således, at lyset tændes omgående ved indtræden i et område, og forbliver tændt så
længe, der er personer i området, selv ved stillesiddende arbejder.
I rum med meget dagslysindfald skal der udføres dagslysstyring via dæmpbare drivere.
I aften og nattetimer – hvor beboerne er lagt til ro - skal belysningen tændes manuelt og kun i defineret områder
- natlys. Områder skal kunne programmeres individuelt efter personalet anvisninger.

3.10.11

Lysinstallationer – indvendigt
Generelt leveres og monteres belysningsarmaturer i samtlige rum jf. rumskemaerne og nedenstående beskrivelse.
Belysning opdeles i følgende områder. Belysningen skal som minimum udføres i kvalitet som angivet.
Boliger:
Der etableres døgnrytmebelysning
I boligernes entre/stue etableres tændingsautomatik for natbelysning. Belysningen skal give mulighed for tilpasning af lysstyrken i forhold til den enkeltes behov og for sensortænding af orienteringslys, når en borger
står ud af sengen og/eller for nattevagten.
Der etableres lampeudtag for nedhængt pendel i stue.
Fælleskøkken:
Herunder leveres og monteres primær belysning inkl. belysninger orienteret mod faste arbejdsområder
Primær belysning udføres som indbygningsarmaturer i loftfladen. Armaturer skal være med splitfri afskærmning og minimum IP44.
Der skal vælges armaturer med en god rengøringsvenlighed.
Køkken depot,
I nævnte rum installeres belysning der tilgodeser rummets funktion.
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Fælles spisestue og opholdrum
Herunder leveres og monteres både primær og sekundær belysning.
Primær belysning udføres som indbygningsarmaturer i loftfladen. Armaturer skal være runde og afdækket
med acryl- eller glasplade. Armaturer skal være enkle at rengøre.
Sekundær belysning udføres som pendelbelysning over borde.
Fælles baderum
Herunder leveres og monteres både primær og sekundær belysning.
Primær belysning udføres som indbygningsarmaturer i loftfladen. Armaturer skal være med splitfri afskærmning og minimum IP44.
Sekundær belysning udføres som spejlbelysning.
Vaskeri:
Herunder leveres og monteres primær belysning inkl. belysninger orienteret mod faste arbejdsområder
Primær belysning udføres som indbygningsarmaturer i loftfladen. Armaturer skal være med splitfri afskærmning og minimum IP44.
Der skal vælges armaturer med en god rengøringsvenlighed.
Gangzoner:
Herunder leveres og monteres både primær og sekundær belysning. Primær belysning udføres som pendelbelysning ved høje rum og indbygningsarmaturer ved normal loftshøjde.
Sekundær belysning udføres som spotbelysning, pendler over borde mv efter aftale.
Indbygningsarmaturer skal være runde.
Der skal vælges armaturer med en god rengøringsvenlighed.
Personalerum, lederkontor og vagtstue:
Herunder leveres og monteres belysning som tilgodeser arbejde med computer under samtidig hensyntagen
til æstetik. Eksempelvis anvendes indbygningsarmaturer, pendler eller en kombination.
Belysningen skal tilgodese fleksibel indretning
Sekundære rum, depoter, omklædningsrum, teknikrum. printrum, skure mv.).:
I nævnte rum installeres belysning der tilgodeser rummets funktion.
I omklædning og toiletter montres med spejlbelysning
Gangzoner og servicearealer:
Herunder leveres og monteres både primær og sekundær belysning. Primær belysning udføres som pendelbelysning ved høje rum og indbygningsarmaturer ved normal loftshøjde.
Sekundær belysning udføres som spotbelysning, pendler over borde mv efter aftale.
Indbygningsarmaturer skal være runde.
Der skal vælges armaturer med en god rengøringsvenlighed.
Loftrum:
Der skal etableres belysning i loftrum, minimum 50 lux.
Atrium og indgangsdøre
Der leveres vægbelysning på facader og ved samtlige døre.
Udvendig belysning i affaldsskure, cykelparkering mv.
I nævnte rum installeres belysning der tilgodeser rummets funktion. Lys tændes på PIR, ur og skumringsrelæ.
Udvendig belysning på parkering og stiarealer.
Stibelysning udføres med pullerter og skal overholde belysningsklasse E2.
Parkeringsarealer belyses med parklamper monteret master og skal overholde belysningsklasse E1.
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Udvendig belysning må ikke give gener / genskin i boliger.
Den udvendige belysning skal understøtte en naturlig wayfinding, hvor man ledes til bebyggelsens indgang.

3.10.12

Flugtvejs- og panikbelysning
Der skal udføres alle nødvendige installationer for flugtvejs- og panikbelysning i henhold til gældende lovkrav.
Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg leveres med en batteribackuptid på min. 60 min.
Anlægget udføres som centralt forsynede nødstrømsanlæg med overvågning og adresserbare armaturer.
Der skal være funktioner som aflæsning af batterispænding, ladestrøm, afladestrøm ved batteridrift, ladefejl,
armaturfejl mv. Endvidere skal det være muligt at tilkoble PC for programmering, overvågning samt log af
fejlhændelser mv.
Levetiden for batterierne skal min. være 5 år ved en rumtemperatur på 25° C.
Flugtvejs- og panikbelysning udføres iht. gældende Bygningsreglement, den af entreprenørens godkendte
brandstrategirapport, samt øvrige gældende specifikationer og krav herunder DBI vejledning 34(seneste udgave) og de lokale bygningsmyndigheders krav.
For de lysgrupper (normalbelysningen), som forsyner belysningen i områder med krav om flugtvejs- og panikbelysning, leveres og monteres et spændingsovervågningsrelæ.
Fra hver af ovennævnte lysgrupper i belysningstavlerne, med overvågningsrelæ, føres der et kabel til nødstrømstavlen, hvor der monteres en afbryder for afprøvning af anlægget.
Nødstrømstavlen tilsluttes en selvstændig 230 V AC-gruppe.
I samtlige flugtvejs- og panikbelysningsarmaturer leveres og monteres en holdbar mærkning med strømkredsog armaturnummer.
Anlægget udføres så diskret som muligt og uden at skæmme bebyggelsens arkitektoniske udtryk. Flugtvejslamper leveres med LED-lyskilder, og panikbelysningslamper skal i videst mulig udstrækning leveres med
LED-lyskilder.
Valg af armaturtyper skal forelægges for bygherrerådgiver inden udførelsen.

3.10.13

Svagstrømsinstallationer

3.10.14

Generelt
Alle installationer leveres komplette, fuldt færdige til ibrugtagning, myndighedsgodkendte og i overensstemmelse med gældende regulativer, normer, reglementer mv.
Specielt gøres opmærksom på at brandalarmeringsanlæg skal være afprøvet og godkendt ved aflevering.
Installationer skal udføres i god håndværksmæssig kvalitet og forsvarligt af kvalificerede personer samt entreprenører skal gennem sit arbejde fremme byggeriets gang.
Der udføres installationer samt føringsveje for nedennævnte svagstrøminstallationer.

3.10.15

Automatisk brandalarmeringssystem (ABA-anlæg)
Der skal udføres et fuldt adresserbart ABA-anlæg. Anlægget skal udføres iht. DBI’s forskrift nr. 232 og DBI
retningslinje nr. 006, og godkendes af DBI. Entreprenør skal afholde udgifter vedrørende myndighedsbehandling, godkendelser og samlede udgifter.
Entreprenøren skal tillige forestå al myndighedsbehandling i forbindelse med etablering af anlægget. Endvidere skal entreprenøren forestå al koordinering vedrørende alarmlinjer fra TDC samt bestilling af samme.
Oprettelsesafgift til TDC er indeholdt i denne entreprise. Der etableres selvstændig overvåget telefonlinje.
Telefonlinje skal være alarmovervågede og gå til Køge Kommunes vagtcentral, som opretter tilslutning i vagtcentralen. Når TDC har oprettet alarmoverføring, skal entreprenør teste anlægget efter aftale med alarmcentralen. Dette skal etableres i samråd med brand- og beredskabsmyndighederne.
Detektorer skal være multidetektorer der sikrer mod fejlalarmer ved f.eks. tobaksrygning og mados.
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ABA-anlægget skal give signaler til stop af ventilationsanlæg og alarmsignaler til personalets dect-telefoner,
og skal kommunikere med kaldeanlægget ved at sende alarmsignaler til personalets dect-telefoner i form af
klar tekst med angivelse af hvor det brander.
ABA-anlægget og ventilationsanlæg skal sammenkobles således, en alarm fra ABA-anlægget stopper ventilationsanlæggene i tilfælde af en brand.
Røgopluk skal aktiveres af ABA-anlæg såfremt dette er et krav.
ABA-centralen placeres ved modtageområdet for hele byggeriet efter nærmere aftale med brandvæsenet.
3.10.16

Varslingsanlæg
Der skal udføres varslingsanlæg jf. gældende Bygningsreglement. Etablering af varslingsanlæg skal udføres
jf. DBI’s vejledning nr. 24 samt lokale myndighedskrav. Entreprenør skal afholde udgifter vedrørende myndighedsbehandling, godkendelser og samlede udgifter. varslingsanlægget udføres som en integreret del af ABAanlægget.

3.10.17

ABDL-anlæg
Samtlige klassificerede døre med C (closing) skal monteres med ABDL-anlæg uagtet det ikke er et myndighedskrav. Dørpumper i gangarealer skal udføres med holdemagnet indbygget i dørpumpen. Alle øvrige dørpumper skal udføres som fritløbspumper, således døren kan åbnes og lukkes efter behag uden at skulle
udløse holdemagnet.
ABDL-døre udføres som en integreret del af ABA-anlægget med lokale dørlukketryk. Anlægget skal udføres
efter DBI’s Forskrift 231.

3.10.18

Tyverisikring (AIA)
Der skal etableres et F&P – godkendt AIA–anlæg.
Anlægget skal tilpasses den bygningsudformning som entreprenøren tilbyder. Generelt skal anlægget udføres
som et skal- og fældesikringsanlæg, hvor døre og vinduer i facader detekteres ved hjælp af åbningskontakter,
og rumovervågning ved hjælp af bevægelsessensorer.
Skalsikringen skal automatisk til- og frakobles via et tidsskema. Samtidig skal det være muligt at frakoble
tyverialarmen på adgangskontroltastaturerne, som placeres ved indgangsdørene til det pågældende område.
Områderne skal nærmere defineres når bygningslayoutet er kendt.
Alarmkomponenternes placering skal godkendes af bygherren inden montering.
Alarm skal overføres til godkendt alarmcentral. Entreprenøren bestiller og betaler oprettelsen af alarmlinjen,
samt tilmelding til godkendt alarmcentral.
Der henvises til Forsikring og Pensions hjemmeside www.fpsikring.dk.

3.10.19

IT, PDS-netværk for data og telefoni
3.10.19.1 Generelle krav
Kablingsarbejde skal til enhver tid udføres af leverandører hvis medarbejdere er uddannet og certificeret til
kablings-installationer. Udførelsen skal nøje følge anerkendte og tidssvarende standarder, normer og branche-standarder på området.
Ved alle leverancer, skal leverandøren som et led i overdragelsen levere
•
•

Diagrammer som dokumenterer den leverede kabling, krydsfelt-placeringer og struktur samt dokumentation af anvendt mærkningssystematik m.v.
Målerapporter på alle netværks-udtag og fiber tilslutninger som bekræfter at kvaliteten er i overensstemmelse med det aftalte.

Alle kabel-termineringer, netværksudtag o.l. skal opmærkes tydeligt med en systematik som er aftalt med, og
accepteret af Køge Kommune. Al opmærkning skal være maskinelt udformet og af en tilstrækkelig slidstærk
kvalitet.
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Kravspecifikation og retningslinjer vedr. krydsfelter og kablinger
Indledning
Dette afsnit indeholder en specifikation af tekniske, funktionsmæssige og kapacitetsmæssige krav for etablering og efterfølgende drift af krydsfelter i Køge kommune. Der henvises specifikt til ’’ Kravspecifikation for
krydsfelt og kabling 2019’’.
Denne kravspecifikation beskriver, hvorledes nye krydsfelter og kablinger skal etableres i Køge kommune.
Der udarbejdes retningslinjer med henblik på at opnå en ensartet infrastruktur. Retningslinjerne er gældende
for alle nybygninger.
PDS
For at sikre fremtidig behov i Køge kommune, skal der som minimum installeres UTP (uskærmet) Kategori
6A RJ45. Til hver drop fremføres 2 stk. 4pars parsnoet (dobbelt PDS stik) UTP Kat. 6A kabler. Kabler fremføres i kabelbakker og fremføringen må ikke være sammen med stærkstrømskabler.
Som udgangspunkt skal der foretages opmærkning efter lokal standard eller en logisk opmærkning efter evt.
bygningsnumre eller en unik betegnelse, der definerer bygning eller rum. Kabler skal mærkes ved henholdsvis patchpanel i krydsfeltet og dataudtag ude i installationen. Opmærkningerne skal være synlige og let læselige.
Den maksimale kabellænge for en Kategori 6A kabling er 90 m. Hvis leverandøren ikke kan holde sig inden
for denne længde skal IT afdelingen gøres opmærksom på problemet.
I krydsfelterne skal der anvendes data patchpaneler med 48- eller 24-ports RJ45 stik pr. panel i det
antal, som er nødvendigt for projektets/opgavens gennemførelse. De anvendte patchpaneler må max.
fylde 1 HE (højdeenheder) eller 1U rackhøjdeenheder. Såfremt det ikke er muligt at montere skiftevis
panel – switch – panel, skal der monteres kabelholdere under alle patchpaneler.
Fiber
Ved nybyggeri skal der installeres:
Multimode fiber skal være 50/125 OM4.
Singlemode fiber skal være 9/125 OS2.
-

Der skal mærkes på fiberskuffen, hvortil fiberkabler er trukket.
Der skal anvendes LC konnektorer
I hovedkrydsfeltet skal alle ledere, jævnfør nedenstående krav, ligeledes konnekteres i fiberpatchpaneler. Der skal markers på panelet, hvilket underkrydsfelt, der er trukket fiber til.
Redundante kabler skal så vidt muligt trækkes i særskilte traccer.
Kabeltrækket skal dokumenteres på bygningstegninger af leverandøren.
Der skal foreligge en skriftlig målerapport på fiberkablingen.
På Rådhuset skal der som minimum trækkes 24 fibre, 12 par i en installation. Som tommefinger regel,
så går der 2 par eller 4 fibre til en switche.
I projektet skal der som minimum trækkes 8 fiber, 4 par i en installation.
Fiberpatchkablerne må ikke bøjes/knækkes efter at de er monteret i fronten af krydsfeltet.

I tilfælde af manglende beskyttelseshætter på fiberpigtails skal disse afdækkes inden arbejde i krydsfeltet af
hensyn til skadelige laserstråler og støv.
PC arbejdsstation
Ved etablering af nye PC arbejdsstationer er der følgende krav til strøm og PDS (dette gælder for én arbejdsstation):
Der skal minimum 4 stk. 10A 230V EDB stik med jord.
2 stk. PDS stik (2 x RJ45 stik)
PDS & strøm terminers i vægmonteret kabelbakke eller i væg, så vidt det er muligt.
Opmærkningen skal være tydelig og let læselig.
Krydsfelt & krydsfeltskab
Såfremt bygningers størrelse eller udformning fordrer mere end et krydsfelt, skal krydsfelter opbygges i en
stjernestruktur så alle underkrydsfelter er forbundet direkte til hovedkrydsfeltet.
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Diverse netværk må ikke blandes i samme krydsfelt uden forudgående aftale med bygherre og dennes IT
ansvarlige. Eksempler på netværk som ikke må sammenblandes kunne være:
-

Administrativt netværk, alm EDB-arbejdspladser
Patientkaldeanlæg
DECT og kaldeanlæg
Patientovervågning
Og lignende.

Alle underkrydsfelter tilsluttes direkte til lokationens hovedkrydsfelt via multimode fiber. Som minimum etableres altid 4 fiberpar fra underkrydsfelt til hovedkrydsfeltet, men det specifikke antal vurderes og besluttes fra
projekt til projekt.
Krydsfelter placeres og etableres i tæt samarbejde med IT-afdelingen. Med respekt for maksimale kabel-afstande, skal antallet af krydsfelter begrænses til det nødvendige. Krydsfelter skal placeres i aflåste lokaler
med begrænset adgang. Der skal etableres eget rackskab til kommunen, som andre ikke må have adgang til.
Lokaler hvor der placeres krydsfelter skal være støvfrie med normal luftfugtighed og luftkvalitet, lokalerne skal
give mulighed for bortledning af varme fra udstyr monteret i krydsfelterne. Lokaler og krydsfelter skal beskyttes
mod vand, herunder lækager o.l. Der må ikke forefindes armaturer eller andre former for vandudledning i eller
i direkte nærhed ved lokaler med krydsfelter.
Krydsfeltskabene skal være udført med 19” rack-bespænding og have en størrelse så det er muligt senere at
udvide med flere enheder i de enkelte skabe, og der skal i skabene være adgang til 4-8 230volt edb-strøm
med skrå edb-stik.
Krydsfeltskabene skal være udført i et materiale hvis modstand mod penetrering svarer til metal, og samtidig
give mulighed for at varme effektivt kan ledes igennem og bort fra skabet.
Montering af patchpaneler i krydsfeltskabe skal fortrinsvis ske med 48- eller 24-ports paneler, som monteres
fra toppen og nedefter, således at IT-udstyr med større vægt sidenhen kan placeres under og nederst i skabet.
Skabene skal udføres med Ruko lås som hindrer uautoriseret adgang. låsen leveres af Roskilde Låseservice
og skal passe til Køge kommunes ITK-nøgler.
Ved etablering eller renovering af nye krydsfelter, er der følgende krav til krydsfeltskabet:
-

-

-

Rackskabet både på rådhuset og hovedkrydsfeltet i projektet skal have et minimum størrelse på 42 U
19”, samt 80 cm bredt og 80 cm dybt (800*800*2000).
Rackskabet på underkrydsfeltet i projektet skal have et minimum 65 cm bredt og 65 cm dybt men størrelse er afhængig af lokationer, de meste anvendt er 10U 19”.
Vægrack skal have et minimum 650*650*10U/med glasdør.
Der skal sættes låse cylinder i skabet som skal være aflåst med ITK lås.
Fra frontbeslaget i racketskabet skal der være minimum 10 cm til inderside af lågen, af hensyn til fiberkabler og døren kan lukkes forsvarligt.
Rackskabet skal være udstyret med et kabelbøjle pr. patchpanel, såfremt det ikke er muligt at montere
skiftevis panel – switch – panel (Se bilag 1).
Der skal være 2 stk. 19” strømskinner i rackskabet på rådhuset og hovedkrydsfeltet i projektet, eller
evt. bagerst på bagvæggen af skabet. Strømskinnerne skal være forbundet til hver sin strømforsyning
og separate faser. De skal termineres på en minimum 13A forsyning med jordet forbindelse.
Rackskabet i underkrydsfelter kan evt. nøjes med 1 stk. 19” strømskinne.
Fiberpanel placeres øverst i skabet med kabelbøjle.
PDS patchpaneler monteres under fiberpachpanelet.
Der må kun monteres nye PDS patchpaneler, når de eksisterende er fuld bestykket.
Der skal være frirum foran rackskabet, minimum i lågens svingstørrelse (65 cm), samt mindst på den
ene side af rackskabet (min. en halv meter).
Der skal være tilstrækkelig arbejdsbelysning ved krydsfeltet evt. lys inde i racket for oven.
Der skal være udluftning i rummet, hvor krydsfeltet er placeret. Der kan f. eks være udsugningsanlæg
eller blæser.
Krydsfeltskabet skal placeres hensigtsmæssigt uden for rækkevidde af diverse vandrør, afløb eller højspændingsinstallationer.
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Der skal også tages hensyn til, at rummet, hvor krydsfeltet placeres, ikke anvendes til evt. depot eller
opbevaringsrum i fremtiden.

Retningslinjer for patchning i krydsfeltskab
Det er vigtigt, at patchning i krydsfeltskabet uføres korrekt. Der skal være orden i krydsfeltskabet, således at
det er nemt, at udføre ændringer, samt udføre service på aktivt udstyr.
Følgende krav skal overholdes:
Der anvendes kun kabler i den korrekte længde. Længden kan variere afhængig af afstanden fra
patchpanel til switch. 0,3 og 0,5 meter er de mest anvendte.
Såfremt det ikke er muligt at montere skiftevis panel – switch – panel (Se bilag 1), føres kablet fra
patchpanelet ud i siden af rackskabet og monteres i kabel bøjlerne og kabelguide. Fra siden af rackskabet føres kablet til switchen i den korrekte højde. Overskydende kabel rettes evt. til kabelholderne i
siden af skabet.
Køge Kommune anvender i forvejen farvekoder på kabler i deres krydsfelter, derfor skal de nuværende
farvekoder overholdes. Ved nyopsætning skal følgende farvekoder anvendes på PDS/patchkabler:
Grøn: Server
Sort: DMZ
Blå: Management
Gul: KITU
Grå/hvid: KA
Rød: AP eller Uplink
Kabler skal være af samme kvalitet, kategori 6A UTP eller bedre.
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Bilag 1.

Område: IT
Afdeling: It-Drift
Dato: 09/05/2014
Udarbejdet af: Paw Mohr & Hung Nguyen

3.10.19.3 Krav til kabling
Al kabling fra krydsfelter til netværksudtag/porte skal som minimum være udført med kategori 6 kabler, muligvis skærmet afhængigt af lokale forhold.
Al kabling skal fremføres i lukkede kabelbakker/kanaler som beskytter kablerne mod hærværk eller misbrug.
Der skal tages højde for gældende love, cirkulærer og regler angående føring og terminering af netværk gennem brandmur o.l.
Distribution, antal og typer af netværks-udtag på den aktuelle lokation afgøres ud fra et forventet behov om
antal arbejdspladser, printere og andet udstyr som forventes tilsluttet det kablede netværk. Der skal ligeledes
etableres netværks-udtag under loft til planlagt eller fremtidig fremføring af trådløse netværk, bemærk at der i
tilknytning til disse netværks-udtag ej skal etableres strøm-kilde idet trådløse netværksenheder strømfødes
gennem netværks-forbindelsen.
3.10.19.4 Krav til strøm
For at sikre forsyningen af strøm til IT udstyr skal der etableres særskilte strøm-grupper hertil, såkaldt edbstrøm med væg udtag udformet med skrå stik som hindrer tilslutning af ikke IT udstyr.
3.10.20

Telefonanlæg
Alt øvrig kabling henhører under totalentreprisen.

3.10.21

Ringeanlæg i boligerne
Der skal monteres ringeanlæg i samtlige private boliger. Ringeanlæg skal forsynes af ringetransformer placeret i gruppetavlen.
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Patientkaldeanlæg – DECT-TELEFONER
Der installeres et fuldt elektronisk patientkaldeanlæg med bærbare nødkaldstryk og enkelte faste trækkontakter.
Vagtcentralen:
Der ønskes en IP-baseret vagtcentral, med alarmmodtager som styreenhed for personsikringssystemet, hvori
der skal være mulighed for at personalet på centret selv kan ændre eller tilpasse beboerdata og udkaldsplaner,
herunder også udskifte DECT telefoner.
Vagtcentralen skal kunne håndtere et ubegrænset antal beboere og udkaldsplaner til personalet. Skift mellem
de forskellige udkaldsplaner i døgnets løb skal foregå automatisk.
Centraludstyret skal være nødstrømsforsynet med min. 24 times drift, og sikres mod overspænding i forbindelse med lynnedslag. Endvidere skal systemet være forsynet med en ekstern kontrolenhed til sikring af driften.
Der skal installeres et backupsystem der sikre backup af vagtcentralens opsætninger og logfiler mv. til plejecentrets serverdrev.
Udskrivning af alle indtastede data skal være mulig.
Eksport af alle indtastede data skal være mulig til følgende filtyper: Excel, HTML, XML og tekst-dokumenter.
Logfunktion:
Vagtcentralen skal være forsynet med en logfunktion, der dokumenterer alle alarmkald og hændelser indenfor
disse. Hvert alarmkald skal som et minimum dokumenteres med følgende informationer:
1) hvem kaldte
2) hvilken DECT telefon modtog kaldet
3) blev alarmkaldet kvitteret, eller gik det videre, og til hvilken DECT telefon
4) hvornår kom der plejepersonale til beboeren
Alle hændelser dokumenteres med dato og klokkeslæt.
Alarmloggen lagres på harddisken. Der skal kunne søges på specifikke informationer i loggen, som skal kunne
udskrives på printer.
Udbygningsmuligheder:
Det skal være muligt at udbygge vagtcentralen med et lokaliseringssystem, der via det satellitbaserede GPS
system kan lokalisere dørsøgende demente beboere, der har forladt plejecentrer, og nu befinder sig et ukendt
sted.

3.10.23

DECT Telefonsystemet
Der installeres et separat DECT telefonsystem, der alarmmæssigt skal kunne fungere uafhængigt af telefoncentralen, men som telefonimæssigt tilsluttes telefoncentralen, via IPkort indbygget i DECT telefonsystemet,
for besvarelse af og opkald til bynumre.
Anlægget skal være nødstrømsforsynet til min. 1 times drift og være fuld transientbeskyttet. Alarmmæssigt
skal DECT telefonsystemet fungere uafhængigt af IP-telefonanlægget, men telefonimæssigt tilsluttes IP-telefonanlægget.
DECT telefonsystemet skal indeholde SMS licens.
Antennedækning:
Der installeres det nødvendige antal DECT basestationer rundt om i plejecentret, således at optimal dækning
opnås inden for plejecentrets område, i samtlige bygninger. Ligeledes imellem og omkring bygningerne skal
der kunne opnås optimal dækning.
Hvis dækning ikke er optimal i forbindelse med aflevering, er det totalentreprenørens ansvar at udbedre dette,
uden omkostning for kommune.
Zone opdeling:
De enkelte boligsektioner skal opdeles i et antal zoner der omfatter fællesopholdsarealer i bomiljøerne, personaleafsnit, forbindelsesgange mv.
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Desuden skal det være muligt at zoneopdele udearealerne i antal zoner der understøtter landskabsplanens
inddeling. Atriumgård er egen zone. Zoneopdelingen skal gælde både de trådløse håndsæt og trådløse alarmenheder til beboerne.
Zoneopdelingen skal sikre både beboer og personale. Der ønskes derfor en løsning hvor positionsmelderne
både kan benyttes af beboernes alarmsendere og personalets DECT telefoner.
Et alarmkald fra en beoers alarmsender skal vise hvor i bebyggelsen personen befinder sig.
Det samme gør sig gældende hvis personalet sender en overfaldsalarm fra en DECT telefon.
Personaleudstyr:
Der leveret 25 stk. DECT telefoner med belyst display, overfaldsknap, læderetuier og ladere.
DECT telefonerne skal det givne personale kunne alarmere kollegaer direkte fra DECT telefonen og samtidig
angive i hvilken zone de befinder sig i.
DECT telefonerne skal være i en robust og vandtæt udgave (min. IP 54 klassificerede)
Displayet på telefonerne skal være baggrundsbelyst, så teksten er let læselig.
Det skal være muligt for superbrugerne at udskifte DECT telefoner, hvis en telefon skulle blive defekt. Vagtcentralen skal indeholde program for let betjening og udskiftning af DECT telefoner.
Fra DECT-telefonerne skal der kunne foretages følgende:
Modtage fra og kalde til andre lokal- og bynumre
Viderestille modtaget alarmopkald med et enkelt tryk
Modtage kald fra kaldeanlæg med visning i display
Afstille alle typer kald med et enkelt tastetryk
Hente de sidste 10 kald på systemet
Memory, som viser de 10 sidst afstillede kald fra egen telefon
Etablere huske-kald (f.eks. fra toilet), som medfører, at kald repeteres hvert 5. minut
Call-back fra telefonen til den kaldende bolig ved et enkelt tryk. Etablere samtale til boligen (tryk 4) – og
afstille kaldet (tryk 0)
Placering i lader skal registreres af systemet
Kunne til- og framelde sig til en vagtplan
Udskiftning af telefon skal kunne foretages af bruger (via software)
Overfaldsfunktionen på DECT-telefonerne skal kunne stilles til det ønskede antal tryk, for at alarmen aktiveres.
Alarmen udsendes til de øvrige telefoner med display-meddelelsen:
Overfald - Navn – Position. Positionen udsendes på baseniveau.
Hvis afsenderen fortryder alarmen, skal der kunne afbrydes ved et enkelt tryk (nr. 8). Når en af modtagerne
taster nr. 7, skal der sendes oplysning til alle øvrige modtagere, om hvilken DECT-telefon, der er på vej. Der
sendes et lydløst kald til den alarmerende telefon. Afstilling af alarmen skal kunne foretages ved at taste nr. 8
på den alarmerende telefon.
Det skal være muligt at oprette flere overfaldsgrupper i systemet.
ABA-tilslutning via en ESPA 4.4.4 protokol skal der tilsluttes ABA-central, således at centralens tekster vises
i DECT-telefonerne.
3.10.24

Kaldesystemet
Antennedækning:
Der monteres det nødvendige antal repeatere rundt om i bygningen, således at der opnås optimal dækning
for det trådløse alarmudstyr, inden for bygningens område, samt i videst mulig omfang og omkring bygningerne.
Beboerudstyr:
Det skal umiddelbart være muligt for personalet, at tilslutte visiteret alarmudstyr til beboerne. Der ønskes som
et minimum følgende muligheder i trådløst alarmudstyr:
Mini-alarmsendere med positionsangivelse
Demensløsningen, på demente dørsøgende beboere
Pust/Sug alarm med alarmsendere
Træksnor med alarmsender
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Sengevagt med alarmsender
Røgmelder med alarmsender
Magnetkontakter med alarmsendere til sikring af døre/vinduer

Hos beboere og i fælles opholdsrum installeres der tovejs kommunikationsapparater tilsluttet personsikringssystemet.
Disse apparater skal kommunikere med personalet via DECT telefonsystemet.
Der leveres 10 stk. minialarmsendere med urrem og halssnor med positionsangivelse.
Der leveres 10 stk. tovejs kommunikationsapparater til beboernes soveværelser og 5 stk. til centrets fælles
opholdsrum.
3.10.25

Specifik funktionalitet i personsikringssystemet
Fleksibilitet i udkald til personalet:
Der skal i systemet være mulighed for at tilknytte specifikke DECT telefoner som ”kontaktpersoner” til bestemte beboere, uden hensyn til hvor i huset beboeren bor. På tidspunkter hvor en beboers kontaktperson
ikke er på arbejde, skal denne kunne passes af den samlede plejegruppe i afdelingen. Alarmkaldet skal kunne
udsendes til plejegruppen, med en fast eller cyklisk start.
Det skal ligeledes være muligt at udsende alarmkald til forskellige personalegrupper (afdelinger), afhængig af
hvilken zone (afdeling) den pågældende beboer befinder sig i.
Det skal være muligt for plejepersonalet, at tilmelde sig systemet direkte fra DECT telefonen, ved at taste
egen personlige ID, ligesom det herfra også skal være muligt at til- eller framelde sig en specifik plejegruppe.
Danske alarmtekster i displayet på DECT telefonen:
Der skal kunne sendes danske tekstbaserede alarmer ud i displayet på DECT telefoner og som en mulighed
senere for også at gøre dette til mobiltelefoner via SMS.
De tekstbaserede alarmer skal som et minimum indeholde information om:
1) alarmårsag
2) navn på beboeren der kalder
3) hvorfra, i eller udenfor huset, alarmen er sendt
Enkel og troværdig kvitteringsmulighed:
Det skal endvidere være muligt at afstille/kvitterer eller afvise alarmkaldene fra DECTtelefonen, via et enkelt
tastetryk, hvorefter der modtages en meddelelse fra vagtcentralen om at kvittering er modtaget.
Herefter skal der være mulighed for en afsluttende kvittering af alarmkaldet.
Fleksibilitet i udkald til personalet:
Det skal være muligt at modtage alarmer fra henholdsvis ABA anlæg eller andre tekniske alarmer, og sende
disse tekstbaserede alarmer ud på DECT telefoner, og som en eventuel senere option, have mulighed for
også at kunne føre dette på mobiltelefoner via SMS.
Udbygningsmuligheder.
Der skal være mulighed for at udbygge vagtcentralen med et lokaliseringssystem, der via satellitbaserede
GPS-system kan lokalisere beboere der har forladt Ny Føllehavegårdet og nu befinder sig et ukendt sted.

3.10.26

Teleslynge og audioanlæg. Udgået
Teleslynge
Der skal etableres komplet teleslynge i fællesopholdsarealer. Der skal etableres selvstændige anlæg for hvert
opholdsområde. Teleslyngeanlægget skal være totaldækkende i opholdsarealet og skal kunne betjene 10
pers. Anlægget leveres inkl. Mikrofon, audioanlæg, teleslyngeforstærker og høreapparater med telespole.
Teleslyngeanlæggene skal opfylde IEC 60118-4 der bygger på anvendelse af magnetfelt, og specificerer kravene til feltstyrken i en teleslynge. Dette skal være med til sikrer et tilfredsstillende forhold mellem lydsignal
og støj uden unødig belastning af høreapparatet. Standarden specificerer også et minimum for frekvensgang,
hvilket sikrer lydkvaliteten og taleforståelsen.
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Audioanlæg. Udgået
Der skal etableres komplet audioanlæg i fællesopholdsarealer. Der skal etableres selvstændige anlæg for
hvert opholdsområde. Audioanlægget monteres med højtalere indbygget i loft.
Audioanlægget skal kunne sammenkobles med teleslyngeanlægget.
3.10.27

CTS – anlæg
Der installeres et CTS-anlæg til overvågning og styring af bebyggelsens VVS- og ventilationsanlæg, samt
solafskærmning og belysningsanlæg.
Der skal ved at anvende LON-komponenter sikres konkurrence på området. Der skal som minimum forlanges
anvendelse af LON-komponenter, der skal kommunikere med det centrale system. LON-kort til kommunikation skal være indeholdt.
Sammenkobling af hovedstation og system (Understationer hhv. andre LON-komponenter) skal udføres som
LonWorks kommunikationssystem, samt protokollen LonTalk.
Det skal ved galvanisk eller optisk adskillelse eller på anden måde sikres, at overspændinger på eksterne
kabler og på transmissionsnettet ikke beskadiger automatiktavlens elektronik.
De enkelte VVS-anlæg forsynes med CTS for styring og overvågning af frem- og returtemperaturer, motorventiler, pumper og klimastyret regulering af fremløbstemperaturen i afhængighed af udetemperaturen.
Rumtemperaturen i alle rum med ophold inkl. gange skal kunne reguleres i 3 niveauer via et busorienteret
rumstyringssystem, komfort, standby og nat.
Ventilationsanlæg forsynes med styring og overvågning af indblæsningstemperatur med minimumtemperaturbegrænsning, flowkontroller, temperaturer, brand-termostater, driftstider, returvandstemperatur, frostsikring,
genvinding hastigheds-regulering styret efter behov via C02/temp-regulering i de enkelte rum/afsnit.
Der skal tilbydes et busorienteret rumstyringssystem, der skal kunne åbne og lukke VAV spjæld når rummene
ikke benyttes eller er i standby.
Fjernvarmeforsyning til bebyggelsen forsynes med styring og overvågning af fremløb og returtemperatur på
sekundærsystemet og overvågning af returtemperaturen til fjernvarmeværket. Hovedpumpe styres via tryktransmitter.
Evt. central varmtvandsforsyning forsynes med styring og overvågning af brugsvandstemperatur, samt varmtvandscirkulation (pumpe og temperatur), varmeretur, samt legionellaprogram.
Udvendig solafskærmning styres automatisk fra en vejrstation, tilsluttet CTS anlægget. Anlægget opbygges,
så der er mulighed for individuel betjening i de enkelte lokaler.
Der skal tilbydes et CTS/busorienteret rumstyringssystem til regulering af belysningsanlæg i alle rum med
ophold inkl. gange. Rumstyringen skal kunne tænde og slukke lyset i flere niveauer evt. trinløst efter lysintensitet i rummene og sørge for, at der ikke er lys tændt når rum ikke benyttes eller er i standby.
Det intelligente lysstyringsanlæg skal sammenkøres og reguleres via CTS - anlægget.
Alle energiaflæsninger skal indføres i et energiregistreringssystem, der er specielt tilegnet energiregistrering/fakturering.
Der skal før udførelse udarbejdes komplet projektmateriale for CTS-anlægget omfattende tavletegninger, automatik, el-diagrammer, kabelplaner samt dokumentationsmateriale vedr. programmet for de enkelte dele af
anlægget. Projektmaterialet skal godkendes af Ejendomscenteret inden udførelse.
Computer til CTS-anlægget placeres på rådhuset og tilsluttes intranettet. Der installeres skærmbilleder for alle
anlæg med visning og styring af ovennævnte punkter både i ovennævnte computer og indlægges på hovedcentral.
Dokumentation for CTS-anlægget skal omfatte:
• Komplette nøglediagrammer over anlæggene.
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Hovedstrømsdiagrammer.
Kabelplaner.
Udskrift/dokumentation af programmer indlagt i undercentraler.
Betjeningsvejledning på dansk for det komplette anlæg.

Måleropsamlinger på vand og varme
Alt styres via CTS
Belysning: Stand alone via PIR føler
CTS:
Indeholdt er alle funktionstest, Respons test, fejlfri indkørsels periode, Indreguleringer
CE-Mærkning
Kommunikations moduler til Kommunens server
Øvrige krav er specificeret i Køge kommunes krav til CTS
Følgende opkobles på CTS:
Varme Central:
Varmeveksler med tilhørende registreringer af temperaturer, motorventiler, kurvestyring for fremløb. Overvågning/start/stop pumper
Måler for stik, via M-bus
VVB: Vandmåler for VVB, Styring af motorventil efter beholder temperatur, diverse temperaturregistreringer.
Varmemåler VVB
Overvågning/start/stop pumpe
Blandeanlæg for Gulvvarme, kurvestyres efter udetemperatur, diverse temperatur registreringer.
Ventilation:
Styring af indblæsningstemperatur via motorventil
Komplet styring af ventilationsaggregat
Måling af varme og El via M-bus
Brandautomatik inkl. panel i fællesareal
VAV styring af fællesarealer, herunder temperatur og CO2 styring på rumniveau.
CAV styring for boliger og birum
Solceller: Tovejsmåling via M-Bus
Belysning: Styring af udendørsbelysning efter Lux måler og tidsskema
Transientbeskyttelse: Alarm
ABA: Signal til CTS for stop af ventilation
Tagvand: Eltracing
Solafskærmning: Styring via Vejrstation
Tyverisikring: Alarm
Sikkerhedsbelysning: Signal fra ABA
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3.11

Landskab

3.11.1

Planlægning af landskab
Planlægning og udførelse af landskab og udearealer udføres i overensstemmelse med Lokalplanen.
Forslag til udformning af ejendommens udearealer, herunder belægning, belysning og beplantning skal udarbejdes i samarbejde med brugerne og Køge Kommune.

3.11.2

Forudsætninger
Udearealerne består af gårdhaven og haven inden for entreprisen, som grænser op til Fuglebæk Allé, det
eksisterende parkerings- og ankomstareal, samt den kommende etape 3.
Gårdhave og have skal indrettes med forskellige grønne og befæstede arealer, der inviterer til forskellige
aktiviteter og er indbyrdes forskellige i deres udformning og plantevalg, så de understøtter visionerne for de
indendørs arealer med plads til både fælles ophold og ophold i små grupper eller alene.
Ved etablering af disse områder skal skabes en fælles have med forskellige beplantninger (træer, buske
mm.), forskellige taktile overflader (græs, sand mm.) og plads til forskellige aktiviteter som f.eks. trampolin,
gynge, rygeplads og terrasser med stole/borde.
Borgerne skal kunne færdes alene og opholde sig udendørs i en afgrænset og lukket have, derfor skal området reserveret til etape 2 og Ny Føllehavegård afgrænses med trådhegn.
Der skal ligesom i etape 1 indtænkes en lukket gårdhave med direkte forbindelse til fællesarealer og boligers
gangareal, som giver mulighed for ophold i rolige omgivelser skærmet for udefrakommende støj så som trafikstøj.

3.11.3

Vision
Den landskabelige bearbejdning bygger videre på de kvaliteter, som man aflæser i den eksisterende Føllehavegårds have og udearealer: Det levende hegn, fritvoksende buske og enkeltstående træer. Ambitionen
er at skabe udemiljøer der er lettilgængelige, interessante og stimulerende.
De indre gårdrum kan indrettes med beplantningsøer, højbede, klynger af frugttræer og beplantning med
sansestimulerende egenskaber, som krydderurter og lavendel. Gårdrummet kan desuden beplantes med
blomstrende træer og planter der skifter udtryk over året så gårdrummet på alle årstider fremstår frodigt og
venligt.

3.11.4

Levetidsbetragtninger
Der forventes anlægsteknik, tekniske løsninger og brug af materialer, der sikrer holdbarhed og et lavt vedligeholdelsesniveau samt blik for patinering af materialer. Udearealerne skal planlægges med fokus på høj
driftsvenlighed.

3.11.5

Adgangsforhold
Den primære adgang til bygningen sker via en stiforbindelse fra parkeringsareal og eksisterende servicebygning. Alle indgange, skal være niveaufri.
De flisebelagte terrasser ved bebyggelsen skal forbindes med oaser og aktiviteter via stier med fast belægning, der skal udformes, så de er tilgængelige for alle og tilgodeser bevægelseshæmmede.
Der udføres sokkelrende langs facader, i henhold til BR18.

3.11.6

Belægninger
Belægninger udføres i overensstemmelse med:
• Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2015.
• DS 1136 Standard for Brolægning og belægningsarbejder.
Belægninger dimensioneres til minimum T1.
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Beplantninger
Beplantning og krav til vedligeholdelse udføres i overensstemmelse med:
• Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde, Danske Anlægsgartnere 2015.
• Plant og plej, Plantegruppen.
• Plantestandard, Dansk Planteskoleejerforening.
• Pleje af grønne områder, Danske Anlægsgartnere.
• Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder, Forskningscentret for Skov & Landskab.
Planterne skal have følgende minimumstørrelse:
Buske: I3-5GR.
Træer: Højstammede ø 20-25 cm eller flerstammede, solitær højde min. 250 cm.
Hækplanter: 80/100 4 stk. pr. lbm.
Plantearbejdet skal udføres i plantesæsonen. Der udføres beskyttelse og opbinding af planter, som sikrer
optimale vækstbetingelser under hensyntagen til områdets brug. Der skal udføres vedligeholdelse, herunder
vanding af plantninger i to vækstsæsoner efter aflevering af plantearbejdet. Vedligeholdelsen skal udføres
således, at bevoksningstypen kan udvikle sig optimalt. Vedligeholdelse udføres i henhold til Pleje af Grønne
områder, Danske Anlægsgartnere.
Det anbefales at plante allergivenlige træer, så som ask, avnbøg, bøg, pil, poppel, sydbøg, tretorn mm.

3.11.8

Skur i terræn
Gårdhaven skal udstyres med lille redskabsskur eller skab., så man ikke skal transportere haveredskaber
gennem huset.
Det etableres uopvarmede depoter, affaldsgård og overdækning til cykler i terræn.

3.11.9

Belysning
Langs adgangsveje og stier skal der opsættes belysning, f.eks. med pullerter. Lyskilden skal være afskærmet både i forhold til boligerne indenfor lokalområdet og i forhold til det omkringliggende boligområde.
Der udføres tryghedsskabende belysning ved indgangsparti, skure og gårdrum.
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Såvel I projekteringen og ved arbejdets udførelse skal der tages højde for at der stilles skærpede krav til
tolerancer samt kvaliteten af det færdige byggeri.
Totalentreprenøren skal have øje for at disse krav indarbejdes og udføres.
Herunder er angivet tolerancer på udvalgte bygningsdele.
4.1.1

Måltolerancer, murværk, gulv m.v.
Tolerancer til tildannelse, montage og udførelse:
- Placering i henhold til modullinier +/- 3 mm
- Placering af åbninger +/- 5 mm
- Åbningers størrelse +/- 4 mm
- Max. afvigelse fra plan på snorsiden over 2 m retskede +/- 2 mm
- Afvigelse fra lodlinje. Afvigelsen må kun finde sted under retskeden +/- 2 mm
- Flisebeklædninger og vægpuds lodret og vandret, max. afvigelse fra plan over 2 m retskede. Afvigelsen
må kun findes et sted under retskeden +/-1 mm
Afretningslag:
- Max. afvigelser fra plan over 2 m retskede. Afvigelsen må kun findes et sted under retskeden. +/-2 mm
Gulvklinker:
- Max. afvigelse fra plan over 2 meter retskede. Afvigelsen må kun findes et sted under retskeden. +/- 1,5
mm
Måltolerancer for helvægselementer i beton- eller letbeton.
Tolerancer for henholdsvis fremstilling og montage I henhold til opgivne standardtolerancer jvf. Dansk Beton
Industriforenings Elementfraktion.
Totalentreprenøren skal være opmærksom at tolerancer I elementarbejdet kan få indflydelse på efterfølgende
arbejder.
Eksempelvis:
- Vindues- og dørmontage
- Montage af inventar.
- Skalmuring
- Loftarbejder.
- Montage af el-materiel.
- Flisearbejder
- Malerarbejder.
Totalentreprenøren skal udføre alle nødvendige opretningsarbejder for at alle kompletterende arbejder kan
udføres med de udfaldskrav til tolerancer der stilles til disse arbejder.
Måltolerancer for tømrerarbejder
På tildannelse af emner/elementer:
- Limtræ - længde +/- 5 mm
- Limtræ - dimensioner +/- 2 mm
- Konstruktionstræ - længde +/- 10 mm
- Konstruktionstræ - dimensioner +/- 2 mm
- Træspær - ydre geometri +/- 7,5 mm
Overflader:
- Max. afvigelse fra plan over 2 m retskede, lodret og vandret, gælder bl.a. gulve 1 mm.
Bemærk. Ved alle samlinger i gulve, pladegulve, trægulve o.l. er tolerancen 0 mm.
På montage af emner/elementer:
- Lodstilling 1 0/00
- Placering vandret i forhold til modulet +/- 5 mm
- Placering lodret +/- 5 mm
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Færdigt bygningsværk:
- Længde mål +/- 3 mm
- Detailmål +/- 2 mm
- Højdemål +/- 2 mm
Måltolerancer for Snedker- og inventararbejde.
Elementfremstilling:
- Længder og bredde +/- 2 mm
- Detailmål +/- 2 mm
- Vindskævhed +/- 2 mm
Elementmontering:
- Længde og bredde +/- 3 mm
- Max. afvigelse fra lodlinje pr. m 1 mm
Færdigt bygningsværk:
- Længde og bredde +/- 2 mm
- Max. afvigelse fra lodlinje pr. m 1 mm
- Detailmål +/- 2 mm
Måltolerancer for banevaregulve.
- Spartling af undergulve - max. afvigelse fra plan over 2 m retskede 1,5 mm
- Overfladeudlægninger - max. afvigelse fra plan over 2 m retskede 1,5 mm
- Samlinger 0 mm
Generelt vedr. tolerancer: Totalentreprenøren skal udføre alle nødvendige arbejder for at de enkelte bygningsdele, overflader, inventar m.v. opnår de opstillede udfaldskrav jf. ovenstående tolerancekrav. Disse nødvendige arbejder skal totalentreprenøren selv specificere og have indeholdt i den samlede tilbudssum.
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BYGHERRELEVERANCER
Til orientering oplyses hvilke leverancer bygherren selv leverer.
• Aktivt edb-udstyr ud over hvad der er nævnt i byggeprogrammet.
• Løst inventar iht. rumskemaer.
• Sæbedispensere, cremeholdere, papirholdere, affaldskurve.
• Vaskeri betalingssystem
• Loftlift
• Tilslutningsbidrag El, vand, varme
• Kloak er ført inde på grunden og er betalt.
• Overvåget alarmlinje til ABA-anlæg
• Tilslutningsafgifter ifm. etablering af internetforbindelse hos valgt udbyder- Fibia
• Tilslutningsafgifter hos TV udbyder You-See
• Døgnrytmelys – bygherreleverance
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KOORDINERING AF GRÆNSEFLADER
Totalentreprenøren skal koordinere arbejder og ydelser mellem bygherreleverancer og arbejder indeholdt i
totalentreprisen. Gælder kun arbejder og ydelser i selve grænsefladen.
Ligeledes skal entreprenøren koordinere grænseflader mellem forsyningsselskaber og projektet.
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DRIFT OG VEDLIGEHOLD
Totalentreprenøren skal, udover det normale drift- og vedligeholdelses- og kvalitetssikringsmateriale, udarbejde bygningsdelskort for samtlige konstruktioner/overflader/systemer (f.x. ventilationsanlæg), som indeholder
•
Beskrivelse af den pågældende konstruktion/overflade/system
•
Beskrivelse af, hvor ofte/med hvilke tidsintervaller den skal eftergås/kontrolleres
•
Beskrivelse af, hvordan den skal vedligeholdes
•
Anslåede vedligeholdelsesudgifter
•
Beskrivelse af levetid af de enkelte komponenter
•
Beskrivelse af mulighed for økologisk korrekt bortskaffelse af komponenterne
Alle almindelige drift- og vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med de tekniske installationer, skal kunne
udføres af veluddannede håndværkere uden særligt kendskab til de indbyggede komponenter, herunder
udskiftning af defekte komponenter og lyskilder.
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TOTALENTREPRISENS GENNEMFØRELSE
Under nærværende punkt 9 er anført de overordnede krav til totalentreprisens gennemførelse - se også
under den tildelte totalentreprisekontrakt.

8.1

Vinterbyggeri og vejrligsdage
Byggeriet gennemføres i vinterperioden i henhold til bestemmelserne i Vinterbekendtgørelsen, nr. 477 af
18.05.2011.
Vejrligsforanstaltninger skal iværksættes så betids og i et sådant omfang, at de er i stand til at afbøde vejrligets
indflydelse på tidsfrister og kvalitet.
Risikoen for vejrligsskader, opstået i byggeperioden, påhviler totalentreprenøren.
Også under arbejdsstandsninger skal totalentreprenøren gennemføre nødvendige beskyttelsesforanstaltninger og bærer risikoen for de skader, der måtte opstå.
Totalentreprenøren skal i sit tilbud indeholde alle udgifter til overenskomstmæssige vejrligsforanstaltninger jf.
paragraf 4. jf. Vinterbekendtgørelsen. Det betyder at totalentreprenøren skal have indeholdt alle vejrlig, årstids- og vinterforanstaltninger inkl. alle fællesområder.
Ansvaret for planlægning, etablering, koordinering og udførelse af samtlige vejrligsforanstaltninger påhviler
alene totalentreprenøren.
Vejrligsforanstaltninger i sommerperioden defineres som de hjælpeydelser, der er nødvendige for arbejdets
gennemførelse i perioden 1. april - 30. oktober. Vejrligsforanstaltninger i sommerperioden påhviler totalentreprenøren og skal være indeholdt i tilbuddet.
Vejrligsdage/spilddage er iht. nedenstående tabel:
Måned
Aktivitet:
Jord-, vej-, terræn-, kloakarbejde

Ja

Fe

Ma

Ap

Ma

Ju

Ju

Au

Se

Ok

No

De

5

5

5

4

3

2

1

4

5

5

5

5

Beton-, murer-, udvendigt

6

6

6

3

2

2

1

2

2

2

4

6

Elementmontage

3

3

3

2

2

2

1

2

2

3

3

3

Tagværk

5

5

5

3

3

2

1

2

2

3

4

5

Tagdækning

6

6

6

4

4

3

2

3

4

5

6

6

Udvendigt. Tømrerarbejde

2

2

2

1

1

1

0

1

1

1

2

2

Middeltemperatur, nedbør og vindstyrker, indhentet fra nærmeste meteorologiske station, lægges til grund for
evt. tidsfristforlængelser. Det er en forudsætning for godkendelse af spilddage, at et af ovennævnte kriterier
medfører arbejdsstandsning.
En nødvendig betingelse for, at et en registreret spilddag kan give ret til tidsfristforlængelse er, at arbejdet har
ligget stille på en aktivitet, der i arbejdsplanen er på den kritiske vej, og er betegnet som sådan.
8.2

Rapportering
Totalentreprenøren skal til bygherrerådgiver løbende og uden unødig forsinkelse oplyse om alle relevante
forhold i forbindelse med byggeriets gennemførelse.
Som minimum udarbejdes hver måned en sammenfattende rapport med oplysninger om følgende:
•
•
•
•
•

Byggeriets stade i forhold til hovedtidsplan, opdelt på delaktiviteter/delentrepriser.
Eventuelle afvigelser og årsag hertil.
Prognose for efterfølgende 2-måneders periodes aktiviteter.
Status for myndighedsgodkendelser.
Ønsker om afvigelser i forhold til aftalegrundlaget.

Rapporterne skal endvidere foreligge opdateret før enhver udbetaling.
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Der anvendes udelukkende komponenter godkendt efter dansk lovgivning.
Materialer, der ikke er specificeret på anden måde, skal være af kvalitet svarende til gode handelsvarer.
Producent- og/eller leverandøranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer og produkters korrekte anvendelse og indbygning skal følges.
Herudover gælder, at materialer, konstruktioner og bygningsdele skal vælges eller udformes under størst
mulig udnyttelse af foreliggende viden og erfaring om, hvorledes
•
•
•

svigt i byggeriet undgås,
bygninger kan drives, herunder holdes ved lige, på en rationel og økonomisk måde,
bygninger kan efterses og bygningsdele udskiftes lettest muligt under hensyn til projektets intentioner;

om muligt skal benyttes produkter, der er undergivet kontrol eller godkendelsesordninger, forudsat, at
•
•
•

produkternes egenskaber ikke let kan bedømmes uden disse ordninger,
ordningerne dækker væsentlige efterspurgte egenskaber i det pågældende byggeri og
produkterne er konkurrencedygtige på pris og kvalitet.

Entreprenøren skal ved alle beskrevne materialer kunne fremlægge en dansksproget produktspecifikation og
en dansk indbygningsvejledning fra producenten.
Materialer, der ikke er leveret på pladsen, skal mærkes som tilhørende Bygherren og skal holdes tydeligt
adskilt fra øvrige materialer, og Entreprenøren skal holde kontrol hermed, jf. ABT 18 §12 stk. 4.
Entreprenøren er selv ansvarlig for egne materialers forsvarlige oplagring. Materialerne skal opbevares beskyttet mod nedbør og forurening af jord, sand m.v. samt tyveri og hærværk.
Alle leverede materialer skal have 5 års leverandøransvar mv. i alle handelsled, jf. ABT 18 §12 stk. 5.
Entreprenøren skal ved entrepriser med tagpaptag afgive garanti i 10 år for tagets tæthed, jf. ABT 18 §12 stk.
5. Entreprenøren skal endvidere ved entrepriser med vinduer afgive garanti i 10 år.
8.3.3

Arbejde
Totalentreprenøren skal forestå det videre projekteringsarbejde inkl. AMK (P), IKT-ledelse og projektopfølgning. Projekteringsarbejdet omfatter færdiggørelse af arkitekt og komplet nødvendigt ingeniørprojektering til
et færdigt projekt. Arkitekt- og ingeniørydelser baseres på henholdsvis Danske Ark, FRI’s ydelsesbeskrivelser.
Der skal udføres kvalitetssikring og projektgranskning af projekteringsarbejdet i henhold til Danske Ark, FRI’s
ydelsesbeskrivelser. Der skal fremlægges dokumentation herfor, som skal godkendes af bygherren.
Totalentreprenøren forestår under udførelsen byggeledelse, AMK (B) og fagtilsyn i overensstemmelse med
kravene i ABR 18, Danske Ark og FRI’s ydelsesbeskrivelser.
Projektet skal fremsendes til kommentarer hos bygherren, der skal have minimum 15 arbejdsdage til at gennemgå materialet. Projektmaterialet skal fremsendes samlet, således at helheden kan gennemskues. Bygherren skal under hele forløbet have indsigt i projektet og kan kræve dokumentation for at de af totalentreprenøren valgte materialer og konstruktioner overholder de krav der er stillet i udbudsmaterialet.
Såfremt der fremkommer ændringer af foreliggende projektmateriale og bygherre ikke kan godkende løsningsforslagene, skal en ny løsning fremlægges, der opfylder kravene.
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Totalentreprenørens ansvar for så vidt angår projektrådgivning skal være dækket af en projektforsikring. Præmiebetaling herfor skal dokumenteres inden kontrakt indgåelse.
Under udførelsen af byggeriet skal de projekterende med passende interval foretage den fornødne projektopfølgning og nødvendige projektgennemgangsmøder.
Ved aflevering skal der udleveres 1 sæt af projektmateriale ”som udført” i digital form jf. IKT-specifikation.
Projektgennemgang
I forbindelse med opstart af totalentreprenørens projektering og inden udførelsesarbejderne påbegyndes afholdes et projektgennemgangsmøde.
Spørgsmål til brug ved projektgennemgangsmøder skal fremsendes til alle deltagere senest 5 arbejdsdage
inden mødet.
8.3.4

Kontrolplaner
Kontrolplanerne skal hver især inddeles i fagligt, fysisk og tidsmæssigt adskilte kontrolaktiviteter, der sætter
bygherren og totalentreprenøren i stand til at effektivt at kontrollere, om en given aktivitet er udført som aftalt.
Totalentreprenøren skal herunder dokumentere faktisk gennemført projektering og udførelse af byggeriet.
Kontrolplanerne skal for hver enkelt kontrolaktivitet beskrive art, metode, omfang, tidspunkt/frekvens, godkendelseskriterium og dokumentation samt ressourcepersoner med ansvar for gennemførelse af de enkelte
kontrolaktiviteter. Som bilag til kontrolplanerne skal udarbejdes alle nødvendige registreringsskemaer, journalformularer og tjeklister, som skal anvendes til gennemførelse, registrering og dokumentation af totalentreprenørens kontroller (herefter kontroldokumentation).
Såfremt kontrolplanerne ikke kan godkendes af bygherren, skal totalentreprenøren uden beregning ændre
dem med de konsekvenser, det måtte få for omfang og indhold af kvalitets- sikringsindsatsen. Sådanne ændringer i kontrolplanerne giver ikke anledning til ændringer af aftalte entreprise- beløb eller tidsfrister.
Kontrolplanerne skal revideres uden unødig forsinkelse ved alle væsentlige ændringer af kontrolaktiviteterne.
Kontrolplan for projektering
Senest 5 arbejdsdage før opstart af Fase 1 skal totalentreprenøren aflevere en kontrolplan for projekteringsfasen til bygherrens skriftlige godkendelse, før projekteringen under Fase 1 kan iværksættes.
Planen skal som minimum redegøre for følgende emner:
•
Projektets organisation.
•
Styring af dokumenter, herunder identifikation og styring af projekteringsdokumenter og ændringer i
disse.
•
Styring af dokumentation for at alle myndighedskrav er opfyldt.
•
Styring af indkøb hos tekniske rådgivere og deres eventuelle underrådgivere.
•
Styring af krav til tekniske rådgivere og deres kvalitetssikring.
•
Håndtering af fejl og mangler ved projektet.
•
Håndtering af projektændringer.
•
Planlægning af kvalitetssikring i udførelsesfasen
Til udarbejdelse af alt projektmateriale skal i videst muligt omfang anvendes alment anerkendte tegningsog beskrivelsesprincipper.
Kontrolplan for udførelse
Under Fase 2, inden udførelse, skal totalentreprenøren aflevere en kvalitetsplan for udførelsesfasen til bygherrens skriftlige godkendelse, før udførelsesfasen kan iværksættes.
Denne kvalitetsplan vedlægges hovedprojekt og projektgranskning. Planen skal som minimum redegøre for
følgende emner:
•
Hvilken person hos entreprenøren, der er ansvarlig for kvalitetssikringen.
•
Hvorledes kommunikationen mellem den ansvarlige for kvalitetssikringen og tilsynet foregår.
•
Styring af dokumenter, herunder arkivering, rettelser m.v.
•
Information og instruktion af medarbejdere, herunder arbejderne på byggepladsen.
•
Modtagekontrol vedrørende leverancer.
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Proceskontrol. Dokumenteres ved checklister, kontrolkort, kontrolniveauer, kontrolfrekvenser m.v.,
såvel for leverancer som for arbejder på byggepladsen.
Slutkontrol før afleveringen.
Dokumentation for kvalitetssikring, drifts- og vedligeholdelsesoplysninger samt køresedler/følgesedler for bortkørt affald.

Totaltotalentreprenørens dokumentation af udført kontrol
De kontrolplaner som totalentreprenøren fremlægger over for bygherren, skal være forsynet med dato og
underskrift fra den person, der hos totalentreprenøren er ansvarlig for dens udarbejdelse.
Under udførelse i Fase 2 skal totalentreprenøren fotoregistrere alle relevante kontrolaktiviteter. Eksempelvis
skjulte konstruktioner og installationer. Det skal fremgå på de enkelte fotos, hvor og hvornår de er optaget- og
til hvilket kontrolafsnit de hører til. Ligeledes skal det på en plantegning fremgå, hvor de enkelte fotos er
optaget.
Den fremlagte kontroldokumentation skal opbevares i en kontrolmappe, som opbevares og vedligeholdes
af totalentreprenøren.
Under projektering i Fase 1 skal den originale kontrolmappe forefindes hos totalentreprenøren.
Under udførelse i Fase 2 skal kontrolmappen forefindes på byggepladsen, og bygherre og bygherrerådgiver
skal til enhver tid have fuld adgang til kontrolmappen.
8.3.5

Prøvelejlighed
Som en del af kvalitetsstyringen skal én bolig færdiggøres så tidligt i byggeprocessen som muligt, og senest
6 måneder efter byggestart med henblik på fastlæggelse af standard for udførelse samt indgåelse af aftale om
eventuelle ændringer.
Totalentreprenøren skal indregne dette i hovedtidsplanen, og indkalde bygherrerådgiveren til gennemgang af
bolig med minimum 5 dages varsel.
På grund af udtørring af bygningen vil dette ikke være muligt før senere i processen
Mulighed for workshop med mockup aftales senere.

8.3.6

Bygherrens tilsyn
Hvis bygherrens tilsyn under udførelsen kan begrunde sagligt, at kontrol og/eller dokumentation bør udvides,
skal totalentreprenøren følge en opfordring hertil uden ekstra betaling eller tidsfristforlængelse til følge.
Bygherrens tilsyn er IKKE et alternativ/supplement til entreprenørens kvalitetssikring.

8.3.7

Kvalitetssikring
Totalentreprenøren skal planlægge og gennemføre kvalitetssikring i overensstemmelse med de til enhver tid
gældende regler for almene boliger, herunder:
•
BEK nr. 773 af 27/06/2011 - Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri
m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.
Kvalitetssikringen omfatter den samlede projektering og udførelse fra kontraktindgåelse til aflevering.
Alle udgifter i forbindelse med kvalitetssikringen, herunder mødeaktiviteter og udarbejdelse af endelig dokumentation, skal være indeholdt i tilbudssummen.
Kvalitetssikringsskik
Totalentreprenøren skal på alle punkter leve op til kravene til god kvalitetssikringsskik, og herunder i
nødvendigt omfang udnytte de hjælpemidler og den viden, der til enhver tid findes som alment teknisk fælleseje.
God kvalitetssikringsskik omfatter en fagmæssig og omhyggelig brug af den byggetekniske og organisatoriske
viden, der på tidspunktet for en ydelse findes i fagkredse om sikring af ydelsens kvalitet.
Kvalitetssikringsdokumentation
Totalentreprenørens kvalitetssikringsdokumentation skal fremlægges over for bygherren umiddelbart inden
gennemførelse af afleveringsforretning for byggeriet.
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Dokumentationen skal have en sådan form, at den i det omfang, det har betydning for bygningsdriften, kan
indgå i udarbejdelsen af bygherrens driftsplaner.
Kvalitetssikringsdokumentation, skal som minimum indeholde følgende afsnit:
•
Indholdsfortegnelse
•
Projektnavn/byggeplads
•
Organisation og ansvar
•
Dokumentstyring
•
Kontrolplan
•
Projektgennemgang
•
Modtagekontrol
•
Proceskontrol
•
Slutkontrol
•
Aflevering
Senest en uge før afleveringen skal der foreligge indreguleringsrapporter for varmeanlæg, samt tilsvarende for
øvrige tekniske anlæg, hvor rapporter og godkendelser er nødvendige. Materialet afleveres i 1 eksemplar.
Bygherren og dennes rådgivere er ikke kontrolinstans for evalueringens gennemførelse. Udgifter til dette skal
indregnes i tilbuddet som en del af projekteringen.
Kvalitetssikring efter aflevering
Totalentreprenørens mangelafhjælpningsarbejde efter aflevering er underkastet de samme betingelser for
kvalitetssikring som øvrige ydelser i henhold til totalentrepriseaftalen.
Totalentreprenørens kvalitets- og kontroldokumentation vedrørende mangelafhjælpning herunder godkendte
mangellister overdrages bygherrens tilsyn, efter at afhjælpningen er afsluttet. Fristen for aflevering aftales, når
omfanget af afhjælpningen er fastlagt.
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8.4

Projektering, tilsyn og projektopfølgning

8.4.1

Projektmateriale
Projektmaterialet skal fremsendes til gennemsyn løbende og således, at helheden hele tiden kan overskues.
Endeligt projektmateriale skal fremsendes minimum 15 arbejdsdage før godkendelse og således, at bygherrens eventuelle ønsker om projektkorrektioner kan indarbejdes i det endelige projekt.
Bygherren vil også kræve dokumentation for, at de af totalentreprenøren valgte materialer og konstruktioner
overholder de i udbudsmaterialet stillede krav af udbudsmaterialet.
Kan bygherren ikke acceptere en af totalentreprenøren foreslået løsning, skal en ny løsning, som opfylder de
beskrevne krav, straks forelægges bygherren til fornyet accept. Ekstraudgifter i forbindelse hermed er bygherren uvedkommende.
Bygherrens godkendelse, accept eller gennemsyn af projektmaterialet fritager ikke totalentreprenøren for det
fulde projektansvar.

8.4.2

Projektering
For projektering, fagtilsyn og byggeledelse gælder Ydelsesbeskrivelse 2018, Byggeri og Planlægning udgivet
af Foreningen af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder.
Entreprisen omfatter samtlige projekteringsarbejder, der er nødvendige for byggeriets gennemførelse i henhold til nævnte ydelsesbeskrivelser. Samt hvad der i henhold til anden lovgivning måtte kræves i forbindelse
med projektering af det pågældende byggeri.
Projekteringen gennemføres faseopdelt således, at der ved afslutning af hver af de følgende faser som minimum afleveres et komplet, sammenhængende og koordineret sæt materiale.
Særlige krav til projekteringen:
•
Planer og opstalter af boliger, køkken, baderum, toiletter, vaskerum, køkkendepot i mål 1:20
•
Møbleringsplaner for særlige rum og/eller aktiviteter, eksempelvis kontor, private boliger, fællesopholdsarealer, kontorer, personalerum o.l. i mål 1:50.
•
Detailtegninger af haverum med illustrationer af inventar, beplantning, belægninger.
•
Samlet illustrativ farve- og materiale forslag for bygningernes udvendige og indvendige fremtræden.
Gælder også for have- og udendørs anlæg.
Risikobehæftede forhold
Som udgangspunkt skal totalentreprenøren projektere byggeriet således, at risikobehæftede forhold ikke
opstår, medmindre dette vedrører bygherrens projekteringskrav.
I forbindelse med projekteringen sørger totalentreprenøren for, at hans rådgivere udfører en opgørelse over de
særligt risikofyldte bygningsdele og arbejdsprocesser, som byggesagen rummer på baggrund af Danske ARK
og FRI’s anvisninger.
Totalentreprenøren skal herefter udarbejde en oversigt over disse forhold og afgive en erklæring til bygherren,
der tager stilling til de eventuelle risici og de dermed forbundne driftsmæssige konsekvenser. Totalentreprenøren udarbejder derefter en tilsynsplan, som fastlægger tilsynsomfanget for de respektive arbejder.
For uddybning af denne analyse henvises til Byggeskadefondens vejledning, der kan ses på
www.byggeskadefonden.dk.
Krav til IKT
Der henvises generelt til den projektspecifikke IKT-specifikation, samt til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og
Landskab 2018, udgivet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder.
Alle tegninger på den digitale projektplatform skal til brug for bygherrerådgiveren udgives i pdf-format.
Alle beskrivelser og dokumenter skal udføres digitalt i Microsoft Word eller et program, der er kompatibelt med
Microsoft Word. Beskrivelser skal udføres efter BIPS beskrivelsesstandarder.
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Projektweb
Bygherren har oprettet og drifter i hele byggeperioden Byggeweb, hvor alt projektmateriale, både nyt og revideret, vil blive tilgængeligt i PDF-format for alle entreprenører. Der vil efter indgået totalentrepriseaftale blive
oprettet adgang til Byggeweb for totalentreprenøren, dennes rådgivere og evt. underentreprenører. Det vil derefter påhvile Totalentreprenøren, dennes rådgivere og evt. underentreprenører selv at hente relevant og opdaterede materiale, herunder beskrivelser, tegninger og referater fra diverse møder.
”Som udført” dokumentation
Totalentreprenøren udarbejder ”som udført” dokumentation i overensstemmelse med Danske Arkitektvirksomheders og FRI’s ydelsesbeskrivelse ”Som udført”
Ydelsen udføres svarende til niveau 3 i nævnte ydelsesbeskrivelse med tillæg af følgende i henhold til standardskema ”som udført” niveau 3, bilag 3 i ydelsesbeskrivelsen, ”Opdatering i projektmateriale af andre væsentlige ændringer”, inklusive opdatering af bygningsdelstegninger, detailtegninger, beregninger, bygningsdelsbeskrivelser.
Med reference til ydelsesbeskrivelsen bemærkes, at alle ændringer grundlæggende betragtes som væsentlige
ændringer.
Alt endeligt projektmateriale skal markeres ”som udført” og afleveres på Byggeweb.
8.4.3

Arealopmålinger
Umiddelbart efter kontraktindgåelse skal totalentreprenøren aflevere alle tekniske dele af sit tilbud af betydning
for den videre projektering i aktive digitale formater med henblik på, at bygherren kan opmåle arealer til brug
for bygherrens endelige finansieringsmodel.
Totalentreprenøren skal i Fase 1 og ved alle faseafslutninger udføre en samlet arealopgørelse. Arealopgørelsen opdeles efter aftale med bygherren på de enkelte områder. Der skal herunder udføres arealopgørelser,
som grundlag for indsendelse af skema B og C.

8.4.4

Tidsplan generelt / Tidsplan for projektering / Godkendelser
Projekteringen indgår i udbudstidsplanen, Fase 1- og delvist Fase 2, og skal angives i totalentreprenørens
detailtidsplan.
Totalentreprenøren skal senest 10 arbejdsdage efter indgåelse af entrepriseaftalen, fremlægge detailtidsplanen over for bygherre. Detailtidsplanen udarbejdes i overensstemmelse med udbudstidsplanen, og skal dække
perioden fra aftaleindgåelse og frem til aflevering.
Der skal foreligge et samlet færdigt hovedprojekt til gennemsyn hos bygherrerådgiveren senest 15 arbejdsdage
inden byggeriet påbegyndes på byggepladsen.
Bygherre gennemser hovedprojektmaterialet i samarbejde med bygherrerådgiver inden for disse 15 arbejdsdage og fremsender bemærkninger til totalentreprenøren. Herefter rettes projektmaterialet op til endelig fremsendelse til bygherre og bygherrerådgiver. Medmindre andet er aftalt, må byggeriet ikke påbegyndes, før bygherre/bygherrerådgiverens bemærkninger er returneret til totalentreprenøren. Byggepladsindretning kan dog
udføres, uagtet det endelige projektmateriale ikke er færdiggjort.

8.4.5

Totalentreprenørens tilsyn
Totalentreprenøren skal udføre tilsyn med byggearbejderne som minimum svarende til ydelser beskrevet i FRIs
og Danske Ark’s Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018 afsnit 7.
Tilsynet skal forestås af absolut velkvalificerede personer med dokumenterede erfaringer med tilsyn med lignende byggesager. Udskiftning af totalentreprenørens nøglepersoner skal forudgående godkendes af bygherren.
Totalentreprenøren er forpligtet til at udstationere minimum én byggeleder, som fysisk er til stede på byggepladsen 37 timer pr. uge, til at lede byggeriet.
Totalentreprenøren skal lade egne tekniske rådgivere – arkitekt, fagingeniør og landskabsarkitekt – foretage
periodisk tilsyn ved byggeriet.
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Tilsyn skal endvidere foretages i forbindelse med 1. gangs produktioner, forelæggelse af materialeprøver samt
forslag om ændret materialevalg.
Antallet af periodiske tilsyn skal oplyses og tilsyn skal dokumenteres i form af tilsynsnotater. Der lægges stor
vægt på at dette fra bygherres side.
8.4.6

Bygherrens tilsyn
Bygherren lader udføre bygherretilsyn i udførelsesperioden. Tilsynet udføres af bygherrerådgiveren.
Bygherrens tilsyn fritager ikke totalentreprenøren for ansvar eller pligt til at udføre tilsyn i udførelsesperioden.

8.4.7

Energimærkning
Som en del af dokumentationsmaterialet skal totalentreprenøren lade en uvildig og godkendt Energimærkningskonsulent foretage den nødvendige dokumentation, for at det færdige byggeri lever op til gældende Bygningsreglement (BR18).
Energimærkningskonsulenten skal være certificeret og personlig godkendt af Energistyrelsen jf. lov om kvalitetssikring af energimærkningsvirksomheder.
Udgiften til dokumentationen skal være indeholdt i tilbuddet.

8.4.8

Brugerproces
Den endelige udformning af Ny Føllehavegård skal ske i samarbejde med en følgegruppe, der består af brugernes pårørende og personale fra den eksisterende Føllehavegård.
Totalentreprenøren og dens rådgivere skal således påregne deltagelse i workshops med denne følgegruppe
og skitsering af forslag frem til en vedtaget løsning.
Eksempler på emner, som brugerprocessen kan omhandle og hvor følgegruppen kan være en ressource:
•
Indretning og funktionelle sammenhænge
•
Personalefaciliteter
•
Velfærdsteknologi
•
Belysning
•
Materiale- og farvevalg
•
Udearealer
Brugerprocessen skal forløbe parallelt med totalentreprenørens projekteringsforløb således, at der ved afslutning af hver projekteringsfase foreligger et opdateret projekt, der afspejler beslutningsforløbet i brugerprocessen.
Der skal som minimum påregnes følgende mødeaktivitet:
•
Fase 1 (Projektforslag)
o Indledende idéworkshop
o 2 afklarende workshops
•
Fase 2 (Myndighedsprojekt)
o 1-2 møder.
Brugerprocessen skal faciliteres af totalentreprenørens projekteringsleder, som også indkalder, leder og refererer møder med brugerne. Bygherren deltager i nødvendigt omfang med deltagelse af bygherrerådgiveren.
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8.5

Sikkerhed og sundhed

8.5.1

Arbejdsmiljøkoordinering – AMK P samt AMK B
Totalentreprenøren skal i nærværende byggesag varetage rollen som AMK P samt AMK B.
Dette skal være indeholdt i tilbuddet.
AMK P samt AMK B skal koordinere alle sikkerheds- og sundhedsanliggender under projektering og udførelse
af det udbudte byggeri iht. Bekendtgørelse om bygherrens pligter, BEK nr. 117 af 05.02.2013
Totalentreprenøren har dermed det fulde ansvar for opfyldelse af bygherrens forpligtigelser i projekteringsog udførelsesfasen.
De af totalentreprenørens personer som skal varetage rollerne for hhv. AMK P samt AMK B skal opfylde de
nødvendige kompetencer beskrevet i Bekendtgørelse om bygherrens pligter, BEK nr. 117 af 05.02.2013. Dokumentation for opfyldelse af kompetencekrav iht. BEK 117 for arbejdsmiljøkoordinatorer skal fremlægges til
Bygherre på forlangende.
Alle udgifter til afholdelse af den fulde arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen såvel som udførselsfasen
afholdes af totalentreprenøren og skal være indeholdt i tilbuddet.
Alle udgifter til nødvendige foranstaltninger, tekniske hjælpemidler samt alle øvrige arbejdsmiljømæssige arbejder skal være indeholdt i tilbuddet.
Der gøres desuden opmærksom på at BEK 1516, Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde a. 16.12.2010
samt BEK nr. 110 Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø af
05.02.2013 til enhver tid skal efterleves.

8.5.2

Plan for sikkerhed og Sundhed
Totalentreprenøren udarbejder iht. BEK 117 en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) herunder en beredskabsplan.

8.5.3

Totalentreprenørens pligter ved projektering
Totalentreprenøren har det fulde ansvar for, at projekteringen sikrer, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen
kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse,
jf. § 6, stk. 1, i Projekteringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 110 af 5. februar 2013 om projekterendes
og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø).

8.5.4

Rapporteringspligt samt Bygherres tilsyn
Totalentreprenøren skal rapportere om det overordnede sikkerheds- og sundhedsarbejde til bygherren.
Rapportering skal ske skriftligt minimum én gang pr. måned. Herudover skal referater fra sikkerhedsmøderne tilsendes bygherrerådgiveren.
Der gøres opmærksom på at Totalentreprenøren til enhver tid skal efterleve de adviseringer og krav mht. arbejdsmiljømæssige foranstaltninger som Bygherre eller dennes tilsyn finder nødvendigt for at arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
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Arbejdsmiljøloven og brandtekniske forskrifter
Alle udgifter til opfyldelse af Arbejdsmiljøloven og efterkommelse af påbud, der måtte blive givet af Arbejdstilsynet eller andre myndigheder, samt udgifter til foranstaltninger ved varmt arbejde, jf. gældende Brandtekniske vejledninger og øvrige regler herom, skal være indeholdt i tilbuddet.

8.6.1

Byggeriets tarv
Det påhviler totalentreprenøren at gennemført byggeriet således, at der hersker et godt fysisk og psykisk
arbejdsmiljø på byggepladsen.
Endvidere skal totalentreprenøren tilrettelægge arbejdet således, at det ikke giver anledning til påtale eller
påbud fra Arbejdstilsynet eller andre myndigheder.

8.6.2

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver
Såfremt bygherren finder det nødvendigt skal totalentreprenøren lade en autoriseret arbejdsmiljørådgiver føre
tilsyn med projektet, både i projekteringsfasen og i udførelsesfasen.

8.7

Bygherrens skema B indberetning
Totalentreprenøren skal inden for tilbudssummen udarbejde og fremlægge følgende materiale, nedenstående
pkt. 8.7.1 og 8.7.2, til brug for bygherrens indberetning af skema B med henblik på støtte til opførelsen af alment
boligbyggeri:

8.7.1

Logistikplan
Totalentreprenøren skal udarbejde en logistikplan jf. Vejledning, ”Logistik i udførelsen af byggeri” – støttet byggeri, august 2003.
Logistikplan skal udarbejdes på niveau 1 til brug for skema B-indberetning.
Inden byggepladsopstart skal der udføres logistikplan på niveau 2, jf. vejledningen. Logistikplan og byggepladsplan skal illustrere hvorledes byggeplads afskærmes fra offentligheden, hvorledes trafik til og fra byggeplads
håndteres, kranplaceringer, samt eventuelle behov for midlertidige afspærringer eller indskrænkning af offentlig
vej. Denne samlede plan skal forelægges såvel bygherrerådgiver, som bygge- og vejmyndighed, til godkendelse.

8.7.2

Totaløkonomi
Beregning af de totaløkonomisk mest fordelagtige løsninger for:
•
Vinduer
•
Tag
•
Facader
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8.8

Afhjælpning af mangler, aflevering, 1- og 5-års eftersyn

8.8.1

Mangelafhjælpning inden aflevering – Afleveringsproces/forløb
Inden færdigmelding skal totalentreprenøren have gennemføre slutkontrol og afhjulpet alle konstaterede mangler.
Entreprenøren skal ligeledes dokumentere ved fremlæggelse af sin slutkontrol, at der ved afleveringen kun vil
forekomme få, ikke væsentlige mangler. Udgør manglerne ved entreprenørens arbejder 5% eller mere af kontraktsummen, er der i alle tilfælde tale om væsentlige mangler, jf. ABT 18 § 48 stk. 2.
Såfremt det konstateres, at entreprenørens egenkontrol har været mangelfuld eller ikke har fundet sted, kan
tilsynet uden videre udsætte afleveringen, indtil der foreligger dokumentation fra entreprenøren på, at der er
udført udførlig egenkontrol. Udsættelsen berettiger ikke entreprenøren til tidsfristforlængelse.
Tidligst når entreprenøren har kontrolleret og dokumenteret, at samtlige af sine arbejder er kontraktligt fejl- og
mangelfrie, kan entreprisen færdigmeldes.
Efter færdigmelding foretager bygherrerådgiveren teknisk mangelgennemgang af byggeriet udførelse, og påpeger i den anledning alle mangler over for totalentreprenøren.
Disse mangler skal efter totalentreprenøren gennemgang af bygninger og udeanlæg afhjælpes inden byggeriet
færdigmeldes på ny. Samtidig med totalentreprenørens fornyede færdigmelding afleverer totalentreprenørens
egne mangellister til bygherrerådgiveren.
Derefter gennemføres afleveringsforretning.
Entreprenørens kvalitets- og kontroldokumentation, myndighedsgodkendelser, driftsspecifikationer samt ”som
udført” materiale vedrørende entreprisen, skal afleveres til byggeledelsen senest ved afleveringsforretningen
af den samlede entreprise, for at afleveringen betragtes som mangelfri.
Såfremt at entreprenøren ikke har gennemført ovenfor anførte kontrol- og dokumentationsprocedure, og bygherrens tilsyn ved den tekniske mangelgennemgang konstaterer væsentlige fejl og mangler i entreprenørens
kontraktlige arbejder, vil samtlige af bygherrens udgifter til tilsyn af entreprenørens arbejder i forbindelse med
den tekniske mangelgennemgang blive modregnet i entreprenørens førstkommende tilgodehavende mod dokumentation.

8.8.2

Afleveringsforretning
Entreprenøren indkalder bygherren til afleveringsforretning senest 2 uger inden den planlagte afleveringsforretning.
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8.9

Drifts- og vedligeholdelsesmanual

8.9.1

Generelt
Det påhviler totalentreprenøren at udarbejde drifts- og vedligeholdelsesmanual, jf. punkt 8.9.2, og en underliggende driftsvejledning, jf. punkt 8.9.2.
Denne skal indeholde alle relevante oplysninger vedrørende drift og vedligeholdelse af det samlede byggeri.
Endvidere skal drifts- og vedligeholdelsesmanualen indeholde oplysninger, som leverandøren eller totalentreprenøren kræver overholdt eller gennemført af bygherren for opnåelse af fuld garanti samt længst mulig funktionslevetid for materialer og konstruktioner.
Drifts- og vedligeholdelsesmanualen afleveres til bygherren i forbindelse med afleveringsforretningen i 1 eksemplar i papirform samt på Byggeweb, se IKT-specifikation. Alle udgifter i forbindelse med indsamling af oplysninger og udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesmanualen skal være indeholdt i totalentreprenørens
tilbud.

8.9.2

Disponering af drifts- og vedligeholdelsesmanualen
Driftsmappen disponeres efter følgende hovedinddeling og indholdet tilpasset den aktuelle bygningsdel.
(1) Kortfattet beskrivelse Byggepladsforanstaltninger:
(a) Kortfattet beskrivelse af byggeriet og de arbejder byggeriet omfatter.
(2) Telefon- og adresseliste:
(a) Udførende totalentreprenør samt underentreprenører
(b) Entreprenørernes arbejdsområde(entreprise) skal være tydelig anført.
(c) Totalentreprenørens tekniske rådgivere. Ingeniør, arkitekt og landskabsarkitekt.
(d) Myndigheder.
(3) Arealoversigt for delprojekter, jf. punkt 1.2:
(a) Bygningernes areal, opmålt på tegninger, oplyses i m².
(b) Arealerne opdeles iht. rumskema i:
• Boligarealer
• Fællesarealer
• Servicearealer
• Uopvarmede arealer
(4) Komponentoversigt:
(a) Oversigt med typebetegnelser og leverandøradresser.
(5) Beskrivelse af anvendte materialer (opdelt på bygningsdele):
(a) Arbejdshygiejniske anvisninger.
(b) Brochureblade.
(c) Tekniske specifikationer.
(d) Diagrammer.
(6) Byggemyndighed:
(a) Miljøgodkendelser.
(b) Indreguleringsrapporter.
(c) Lydmålinger.
(d) Øvrige relevante myndighedsgodkendelser.
(7) Vedligeholdelsesinstruktion (opdelt på bygningsdele):
(a) Beskrivelse af periodevis vedligehold. Angives på bygningsdelskort.
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(b) Tidspunkter for drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter angives.
(c) Vejledningen skal opbygges systematisk, således der for hvert emne anføres, hvor dette er relevant:
• Anlæg/bygningsdel.
• Lokalisering.
• Beskrivelse.
• Komponentoversigt
• Betjeningsvejledning for brugere.
• Vejledning for driftspersonale.
• Vedligeholdelsesvejledning.
• Vedligeholdelsesoversigt periodiserede vedligeholdelsesterminer.
• Skønnet udgift til vedligeholdelsen.
• Forventet levetid
• Henvisninger.
(8) Vedligeholdsbilag (opdelt på bygningsdele):
(a) Leverandørens anvisning på vedligehold/rengøring/ pasning/miljøfaktorer
(9) Ombygning) (opdelt på bygningsdele):
(a) Særlige forhold (herunder miljøkritiske forhold) ved ændring af rumopdeling eller anlægsopbygning
(10) Måleroversigt:
(a) Samlet oversigt over alle målere. Oversigten udformes som et skema indeholdende målernummer
samt præcis lokaliseringsangivelse og dækningsområde.
(11) Garantiordninger:
(a) Oplysninger om de garantier, ud over 5-års garantier jf. ABT 18, som er omfattet af totalentreprisen.
(12) Serviceaftaler:
(a) Oplysning om de serviceaftaler som er indeholdt i totalentreprisen. Samt de serviceaftaler totalentreprenøren kan anbefale.
(13) Tegninger:
(a) ”Som udført” tegninger.
(14) Drift- og vedligeholdelsesplan for brand- og sikkerhedsmæssige anlæg:
(a) Udføres således de opfylder brandmyndighedernes krav til drift og vedligeholdelsesplan.
Driftsvejledning
Driftsvejledning til brugerne udarbejdes som en simpel vejledning for de overflader, installationer og hårde
hvide varer, som indgår i den enkelte bolig.
Materialet skal i sin helhed indsættes på Byggeweb i mapper som er opbygget som angivet her for oven. Senest
ved arbejdets færdigmelding skal totalentreprenøren aflevere det krævede materiale til bygherren i 1 eksemplar
på Byggeweb. Før materialet er afleveret/godkendt af bygherrerådgiveren, betragtes arbejdet ikke som afleveret.
D&V-dokumentation skal afleveres 5 arbejdsdage inden afleveringsforretningen.
8.9.3

Personlig instruktion
Organisering
Totalentreprenøren skal efter bygherrens overtagelse af byggeriet gennemføre en personlig instruktion og
gennemgang af tekniske anlæg, samt gennemgå et forslag til rengøring og vedligeholdelse af nævnte
overflader. Totalentreprenøren skal tilrettelægge instruktionen således, at den foregår ad 2 omgange. Første
gang efter afleveringsforretningen og 2. gang ca. 4 uger efter afleveringsforretningen.
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Herudover skal totalentreprenøren undervise i brug af CTS-anlæg, loftslifte og kaldeanlæg. Denne undervisning skal ske ad 2 omgange med 2 måneders mellemrum.
Totalentreprenøren skal udpege særligt kvalificerede personer, der kan forestå disse instruktioner.
Bygherren udpeger hvilke personer, der skal modtage instruktionen.
Instruktioner, gennemgang og undervisning skal dimensioneres i tidsmæssigt omfang, så denne kan
gennemføres på betryggende vis.
Gennemgang og instruktion af følgende tekniske anlæg
Denne skal omfatte:
()
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)

ventilationsanlæg
varmeanlæg
det elektriske anlæg
ABA-anlæg
belysningsanlæg
solafskærmning
teleslynge
dørautomatik
CTS-anlæg
evt. gaskedelcentral
adgangskontrolanlæg
tyverisikringsanlæg

Gennemgang og instruktion af følgende inventar og apparater, undtaget bygherreleverancer
Denne skal omfatte:
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)

hårde hvidevarer
opvaskemaskiner
vaskemaskiner
tørretumblere
alt højderegulerbart inventar, elektrisk og manuelt.
loftliftesystem

Gennemgang og instruktion af forslag til rengøring og rengøringssystemer af følgende overflader
Denne skal omfatte:
(r)
(s)
(t)
(u)
(v)

flisevægge
trægulve
klinkegulve
banevaregulve
vægoverflader

Gennemgang og instruktion af udvendige belagte arealer samt beplantninger
Denne skal omfatte:
(w) belægninger
(x)
beplantninger
(y)
belysning
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Totalentreprenøren har det fulde ansvar for byggepladsens indretning og drift i hele byggeperioden. Alle
udgifter til etablering, drift og afrigning af byggepladsen, alle byggepladsforanstaltninger, forbrug m.v. skal
være indeholdt i det samlede tilbud og der ydes ikke ekstrabetaling til nogen form for byggepladsarbejder.
Omkringliggende bebyggelser skal i hele byggeperioden kunne fungere mht. tilkørsel og adgang.
Retablering af bygningsdele, terræn, planter og belægninger udføres af entreprenøren.
Rygning
Rygning på området er ikke tilladt.
Alkohol og euforiserende stoffer
Det er ikke tilladt at besidde eller indtage alkohol eller euforiserende stoffer på området (heller ikke i skuret).
Det er ikke tilladt at opholde sig i påvirket tilstand på området.
Overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning.
Overnatning
Det er forbudt at overnatte overalt på området inkl. skur plads og parkeringsplads.
Tyveri
Tyveri skal politianmeldes, og medfører øjeblikkelig bortvisning.
8.10.2

Byggepladsplan og arealer til byggeplads
Byggepladsforhold er vist på situationsplanen.
Tegningen skal tjene som vejledning, idet detailindretning aftales mellem entreprenøren og bygherrerådgiveren.
Entreprenøren udarbejder på grundlag heraf de endelige byggepladsplaner, der også indgår i sikkerhedsplanen (PSS).
Indretningen af byggepladsen skal ske som anført i Arbejdsministeriets bekendtgørelse BEK nr. 1516 16 december 2010 om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning.
Byggepladsplanen skal forelægges bygherrerådgiveren i forbindelse med opstart af byggeriet. Byggepladsplanen skal i takt med byggeriets udvikling revideres iht. gældende bestemmelser.
Såfremt totalentreprenøren ved indretning af byggepladsen ikke kan opnå plads til eksempelvis depoter til
jord for senere indbygning, må jorden midlertidigt deponeres andetsteds. Bygherren anviser ikke depot for
midlertidig opbevaring af jord.

8.10.3

Byggepladsveje og adgangsveje
Tilkørsel og adgang til byggepladsen skal foregå fra Fuglebæk Allé.
Der skal etableres en midlertidig overkørsel til byggepladsen. Den midlertidige overkørsel skal udføres i
asfalt og må ikke udføres i stålplader o.l. Der skal tages hensyn til gående og kørende trafik ved opbygningen
af overkørslen.
Vedligeholdelse og rengøring af veje og fortov påhviler totalentreprenøren, nødvendig rengøring af Fuglebæk
Allé skal i perioder ske dagligt, når der foregår byggepladstransport på disse områder. Vejen skal dog altid
rengøres ved arbejdstid ophør fredag eftermiddag, samt ved alle ferier og helligdage.
Alle former for midlertidige byggepladsveje, adgangsveje langs bygningerne skal udføres, og skal være indeholdt i tilbuddet.
Byggepladsveje skal dagligt vandes i tørre perioder med fare for støvgener.
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Såfremt totalentreprenøren ikke med en rimelig frist efterkommer bygherrens anmodning om renholdelse
af veje m.v., vil dette blive udført af bygherren for totalentreprenørens regning.
8.10.4

Eksisterende forhold
Grundstykket overtages som beset og beskrevet på tilbudsafgivelsestidspunktet.
Det påhviler totalentreprenøren inden arbejdet påbegyndes at indkalde til et syn af grundstykket, naboskel,
tilstødende arealer og bygninger samt tilkørselsveje med deltagelse af bygherrerådgiveren og Køge
Kommunes vejmyndighed. I forlængelse af synet lader totalentreprenøren udarbejde et referat med bilag af
fotos, visende alle påviste skader.
Referatet med fotobilag afleveres til bygherrerådgiveren til godkendelse og tjener som totalentreprenørens
dokumentation for skader på pladsen og pladsens omgivelser, inden byggearbejdets begyndelse. Skader
udover de registrerede, retableres efter byggeriets gennemførelse for totalentreprenørens regning.
Nuværende 2 jorddepoter med råjord og muld fjernes af bygherre inden byggestart. Overskydende jord fra Ny
Føllehavegård projekt skal håndteres og bortskaffes under byggeprojektet af totalentreprenøren, og være indregnet i kontraktbeløbet.
Beskyttelse af eksisterende forhold
Bygninger, overkørsler, fortove, veje, master, ledningsføringer, gårdanlæg, hegn, skilte, træer, buske og
lignende må ikke beskadiges.
Der skal tages de nødvendige foranstaltninger for beplantningernes bevarelse. Beskæring af træer og buske
må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse. Træer der fjernes uden accept fra bygherren, skal genetableres i samme størrelse som det fjernede træ.
Alle retableringer af ovennævnte skal være indeholdt i totalentreprisen.

8.10.5

Ledninger i jord
I henhold til gældende love og forskrifter er totalentreprenøren pligtig til, før byggeriets påbegyndelse, hos
myndigheder og ledningsejerne at søge oplysninger om ledningers placering i jord.
Hvis gas-, vand-, og afløbsledninger samt andre ledninger skal afskæres fra hovedledningerne, sker det ved
entreprenørens foranstaltning og ansvar. Entreprenøren skal orientere om dette inden udførelse.

8.10.6

Byggepladsens indhegning
Entreprenøren leverer, opstiller, flytter, vedligeholder og fjerner byggepladshegnet inklusive porte og døre.
Endvidere skal der etableres sikkerhedsværn langs stier/adgangsveje hvor tung trafik forekommer.
Generelt skal entreprenøren være meget omhyggelig med at udføre sikker afspærring af byggepladsen. Ydelsen skal da være indeholdt i tilbuddet.
Byggepladshegnet har en højde på 2 m. Hegnet skal være udført af galvaniseret eller forzinket stålmaterialer.
Porte og døre vil være aflåselige.
Hvis entreprenøren ønsker yderligere indhegning af arealer til materiale- og materialeoplag, skal dette være
indeholdt i entreprenørens tilbud.
Førstehjælpskasser
Entreprenøren leverer og placerer på et let tilgængeligt sted i skurbyen 1 nødhjælps station, indeholdende
minimum forbindingskasse, øjenskylleflaske, båre, telefon til nødopkald og telefonliste til beredskab. Entreprenøren har ansvaret for kontrol og løbende forsyning med udstyret i hele byggeperioden jf. Arbejdstilsynets krav
hertil.

8.10.7

Retablering
Efter endt byggeplads skal alle arealer retableres. Henholdsvis til fremtidige belægninger eller beplantede
arealer.
Alle midlertidige indkørsler retableres til samme stand, som ved arbejdets påbegyndelse.
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Alle vejrabatter, stier, fortove og lignende der berøres af byggeriet og byggepladsen, skal retableres til samme
stand som før byggeriet blev påbegyndt. Uagtet disse nævnte arealer ligger uden for entreprisegrænsen.
Arealer, hvor der har været anlagt byggepladsveje, opstillet skure og lign. og som ikke indgår i bebyggede eller
belagte arealer i nærværende entreprise, skal dybdegrubbes for at forebygge traktose.
8.10.8

Parkeringsforhold
Der må under ingen omstændigheder parkeres biler, materialer, maskiner o.l. på de tilstødende veje. Parkerede biler på nævnte arealer vil blive forlangt fjernet og forventes fjernet omgående uden yderligere
argumentation.

8.10.9

Belysning af færdselsarealer og bygninger
Totalentreprenøren leverer, monterer, vedligeholder, demonterer og fjerner belysning af færdselsarealer.
Udvendigt byggepladsbelysningen styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgn- og ugeprogram
samt gangreserve.
Udendørs færdselsarealer belyses fra lysmaster. Antal- og placering af lysmaster fastlægges af totalentreprenøren.
Færdselsarealer i- og ved bygninger belyses med orienteringslys med minimum 25 lux.
I fælles arbejdsområder, hvor flere entreprenører arbejder samtidigt, leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner
totalentreprenøren arbejdsbelysningen.
Byggepladslys skal afskærmes således, at omkringboende ikke generes af lysindkast og opfylde myndighedskrav. Det er optil TE at vælge armaturer, mastehøjder og afstande.
Anbefalede lux:
•
Orienteringslys: 25 lux
•
Godt arbejde: 50 lux
•
Mere krævende arbejde: 100 lux
•
Overdækket arbejdsplads: 200 lux
•
Montagearbejde: 300 lux
•
Præcisionsarbejde: 500 lux
Byggepladsbelysningen må kun være tændt fra kl. 6.45 til kl. kl. 18.30. Totalentreprenøren skal sikre sig, at
byggepladsbelysning ikke lyser ind i nabohusene til gene for beboerne.

8.10.10

Arbejdstid
Normal arbejdstid på byggepladsen er fra mandag til fredag klokken 7.00 til 18.00.
Der må ikke uden forudgående aftale med bygherrerådgiveren arbejdes uden for dette tidsrum. Det pointeres,
at maskiner ej heller må startes op før kl. 07.00.
Eventuelle pumper o.l. til tørholdelse af byggegruben skal/kan accepteres at være i drift døgnet rundt.

8.10.11

Skurforhold
Totalentreprenøren skal i sit tilbud indeholde alle nødvendige udgifter til skure for alle medarbejdere, formænd,
konduktører, ingeniører, materialer og materiel i omfang og udstyr som krævet i overenskomster af Arbejdstilsynet, eller som i øvrigt er nødvendigt for arbejdets gennemførelse, inkl. indhentning af myndighedstilladelser
til opstilling af skurene, nødvendige gangbroer, vedligeholdelse og renholdelse i byggeperioden, forsikringer
etc.
Det skal forudsættes, at skure opstilles i indtil to etager. Skurvogne skal derfor forudsættes indrettet i modulære
enheder, der kan stables.
Entreprenøren skal til en hver tid sikre sig at skure og hegn mv. ikke hindre brandvæsnets redningsmuligheder.
De enkelte skurbrugere skal i den forbindelse selv afholde udgifter til etablering af nødvendige trapper, gangbroer, gallerier m.v.
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Entreprenøren sørger for mandskabsskure med bade-, omklædnings- og toiletfaciliteter for alle medarbejdere
i henhold til Arbejdstilsynets forskrifter. Såfremt der beskæftiges personer af forskelligt køn, skal opdeling foretages i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser herom.
Retablering af terræn og belægninger efter skurby og oplagspladser foretages af entreprenøren.
Oplagsplads
Totalentreprenøren er ansvarlig for forsvarlig oplagring af materiel og materialer på byggepladsen, herunder
beskyttelse mod vejrlig, overlast, tilsmudsning og tyveri.
Totalentreprenøren skal sørge for egnede oplagspladser og materialeskure/containere. Totalentreprenøren
sørger for tilstrækkeligt fast underlag for materialeoplag.
Materialecontainere skal fjernes i takt med afrigning af byggepladsen.
Afdækning af materialer m.v.
Totalentreprenøren skal sørge for beskyttelse af bygningsdele og leverancer, når arbejdet kræver dette, ligesom han er ansvarlig for skader, som hans folk måtte forvolde på disse.
Materialer skal lagres, stakkes og overdækkes på en sådan måde, at disse ikke tager skade. Leverandørernes
anvisninger for transport, oplag og indbygning skal til enhver tid følges.
Fugtfølsomme materialeleverancer skal straks ved modtagelsen på byggepladsen oplagres således, at disse
dels er overdækkede, dels er ventilerede. F.eks. skal leverancer af brædder, lægter o. lign. udpindes, stakkes
på strøer og overdækkes med presenning.
Bygherretilsynet har ret til at kassere materialer, der efter tilsynets skøn har været opbevaret uforsvarligt, og
dermed med stor sandsynlighed har lidt skade (f.eks. hvis der konstateres skimmelsvamp på træværk). I så
fald skal den ansvarlige entreprenør straks bortskaffe pågældende materialer fra byggepladsen. Kasserede
materialer erstattes ikke af bygherren.
Totalentreprenøren skal i sin kvalitetsplan gøre rede for de forholdsregler, der træffes for at sikre, at der ikke
sker opfugtning, samt hvordan forholdene kontrolleres med angivelse af acceptgrænser for fugtindhold, samt
hvilke forholdsregler der tages, hvis acceptgrænserne overskrides.
Totalentreprenøren skal meget nøje sikre, at fugtfølsomme materialer og systemleverancer til enhver tid er
beskyttet mod vejrliget, uanset om det er i forbindelse med transport, oplag, under indbygning og frem til og
med endelig klimaskærm er udført og tæt.
8.10.12

Mødevogn
Totalentreprenøren opstiller en mødevogn til afholdelse af bygherremøder i hele byggeperioden.
Der vil deltage 8-10 personer pr. møde.
Totalentreprenørens konduktørvogn/mødevogn kan anvendes til dette formål. Vognen skal være opvarmet
og med belysning.

8.10.13

Lukning og afdækning af bygningerne
Lukning af bygningen
Det påhviler totalentreprenøren at sørge for, at bygningerne er aflåste i perioden 1/2 time efter til 1/2 time
før normal arbejdstid på byggepladsen.
Ligeledes skal bygningen være aflåste i weekender og ferier.
Midlertidige døre
Totalentreprenøren skal isætte alle nødvendige midlertidige døre. Døre skal aflåses.
Midlertidige afdækninger
Alt midlertidigt afdækning af huller i bygningerne, tag, døre, vinduer o.l. skal være indeholdt i tilbuddet.
Det gælder afdækning af tag og facade inkl. vindues- og dørhuller med hhv. presenninger og plastfolie, så
nedbør ikke skader indv. bygningsdele og -konstruktioner. Såfremt det konstateres, at bygningsdele er
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beskadiget, skal de uden tøven udskiftes inden der bygges videre.
Totalentreprenøren har metodefrihed m.h.t. afdækning, men skønner bygherrerådgiveren at det udførte ikke
er forsvarligt, skal totalentreprenøren uden indsigelser forbedre afdækningen omgående uden krav om ekstra
honorering.
Der afdækkes i løbet af arbejdsdagen såfremt der opstår nedbør. Der afdækkes altid ved arbejdstids ophør
samt til weekends, helligdage og ferier uagtet der ikke er udsigt til nedbør. I ferier skal totalentreprenøren
rundere pladsen minimum hver anden dag, for at påse at afdækning er intakt.
Afdækninger skal vedligeholdes. Ved udsigt til særlig hård blæst, storm, snestorm eller lignende vejrforhold
skal totalentreprenøren foretage nødvendig ekstra sikring af alt afdækning.
Ligeledes skal totalentreprenøren rundere byggepladsen ved særlig hårdt vejrlig flere gange i døgnet.
Alle skader, som følge af mangelfuld afdækning, er bygherren uvedkommende og udbedres af totalentreprenøren.
8.10.14

Skiltning
Ved hovedindgangen til byggepladsen opsætter totalentreprenøren et stort skilt, som tydeligt angiver hvilke
sikkerheds- og andre krav der stilles til totalentreprenørens personale samt dennes underentreprenører,
leverandører og andre besøgende.
Der opsættes ”Adgang forbudt for uvedkommende” skilte ved alle indgange og låger til byggepladsen. Såfremt der i henhold til gældende love og forskrifter eller efter myndighedspålæg kræves specielle afspærringer eller advarselsskilte, opsættes disse af totalentreprenøren.
Totalentreprenøren opstiller samlet byggepladsskilt på min. 200 x 200 cm indeholdende kort orientering om
byggesagen inkl. oversigtstegning af det samlede byggeri, bygherrens navn og logo, forretningsførerens
navn og tlf. nr., totalentreprenørens navn og tlf. nr., og t l f . nr. på nødtelefon. Byggepladsskiltet skal godkendes af bygherren. Totalentreprenøren indhenter alle nødvendige myndighedstilladelser inden opsætning
af skiltet og fjerner skiltet ved byggeriets færdiggørelse.
Alle udgifter til skiltning skal være indeholdt i totalentreprenørens tilbud.

8.10.15

Affaldshåndtering
Entreprenøren skal ved tilbudsgivningen indregne alle omkostninger i forbindelse med levering, opstilling og
tømning af affaldscontainere i hele byggeperioden, herunder kørsel, deponerings- og parkeringsafgifter, intern
transport og sortering på byggepladsen mv. Container til affald tømmes så ofte, at enhver ophobning
undgås.
Entreprenøren har pligt for rettidigt at anmelde byggearbejder til Køge Kommune, samt dertilhørende anmeldelse om byggeaffald.
Byggeaffaldet sorteres og behandles i henhold til Køge Kommunes Affaldsregulativ pr. 1/5-2019. Der henvises yderligere til Køge Kommunes hjemmeside.
Sortering af bygge, miljø- og anlægsaffald skal ske på det sted, hvor affaldet opstår (kildesortering) og opsamles i behandlingsegnede kategorier iht. regulativ fra Køge Kommune.
Farligt affald skal anmeldes til Køge Kommune på et særligt skema, min. 2 uger før det forlader pladsen. Alle
udgifter til bortskaffelse af affald fra de opstillede containere - herunder Anmeldelsespligt påhviler entreprenøren.
Affaldscontainere placeres i skurbyen.
Den enkelte entreprenør er selv forpligtet til dagligt at opsamle eget affald samt sørge for, at affaldet indsamles og håndteres i henhold til regulativ for erhvervs affald i Køge Kommune.
Emballage mv. skal slås sammen og anbringes i containere, så det fylder mindst muligt. Ejendommens almindelige affaldscontainere må ikke benyttes. Alle udgifter til bortskaffelse af affald fra de opstillede containere – herunder alle miljø- og affaldsafgifter- afholdes af entreprenøren.

Rød tekst = ændringer / Gennemstregning = Udgået / Grøn = skal afklares med bygherre / XXXX = skal vi have løst.

Køge Kommune
Byggeprogram
Sag:
10 plejeboliger med serviceareal
8.0 Totalentreprisens gennemførelse
Ny Føllehavegård

8.10.16

Dato: 25. marts 2020
Side 139 af 144

Tekniske hjælpemidler
Totalentreprenøren skal i sit tilbud indregne samtlige tekniske hjælpemidler, der naturligt er brug for til entreprisens fuldstændige færdiggørelse, herunder eventuelle myndighedsgodkendelser af samme.
Herunder sørger totalentreprenøren selv for kran(er), lifte, nødvendige stilladser til det pågældende arbejde,
stilladsinddækninger uanset årstid, hejs, affaldsskakte m.v., herunder eventuelle myndighedsgodkendelser af
samme.
Kraner, materialehejse og andre nødvendige tekniske hjælpemidler skal være til fri afbenyttelse for alle underentreprenører i hele byggeperioden indtil endelig aflevering og eventuel mangeludbedring.

8.10.17

Installationer til byggepladsen
Alle former for midlertidige installationer til byggepladsen udføres af totalentreprenøren, det vil sige vand, el,
varme, afløb, ventilation o.l.
Totalentreprenøren afsøger selv hos myndigheder og forsyningsselskaber, hvor tilslutningspunkter for diverse installationer kan opnås. Leveringstid afsøger totalentreprenøren selv hos forsyningsselskaberne og
eventuelle forsinkelser og lange leveringstider er bygherren uvedkommende.
Såfremt der skal etableres midlertidige forsyningsinstallationer til byggepladsbrug, er alt økonomi i denne
forbindelse bygherren uvedkommende og skal afholdes af totalentreprenøren.
Alle eventuelle tilslutningsafgifter til midlertidige installationer skal totalentreprenøren selv afholde.
Alle midlertidige installationer skal fjernes i forbindelse med byggepladsafrigning. Alle installationer i jord skal
fjernes 100 %.

8.10.18

Forbrug i byggeperioden
Alt forbrug i hele byggeperioden skal afholdes af totalentreprenøren og være indeholdt i totalentreprenørens
tilbudssum.
Det være sig forbrug til
•
Alt forbrug til skurby inkl. mødevogn til bygherren.
•
Byggestrøm til alle former for arbejdsredskaber, hejs, værktøj m.v.
•
Byggepladsbelysning samt alt øvrig belysning.
•
Evt. mekanisk ventilation på byggepladsen.
•
Vandforbrug.
•
Opvarmning af enhver art.
•
Udtørring af enhver art.
•
Pumper m.v.
Totalentreprenøren skal opsætte alle nødvendige målere til måling af forbrug. Totalentreprenøren skal ved
byggeriets opstart kontakte alle forsyningsselskaber og indhente aftale om fakturering direkte fra forsyningsselskabet uden om bygherren.
Eventuelle forsinkelser i forsyning til byggepladsbrug er bygherren uvedkommende. Bygherrens betalingspligt
for forbrug påbegyndes først efter der er afholdt afleveringsforretning.
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Udtørring og opvarmning
Totalentreprenøren har ansvar for at byggeriet udtørres, så alle arbejder kan udføres forsvarligt, og der
ikke sker efterfølgende skader på materialer eller bygningsdele i den fremtidige bygning.
Det er entreprenørens ansvar at afdække bygningsdele med bygningsdele som er egnet til udtørring, herunder
at føre nøje tilsyn- og kontrolmålinger på fugt inden påføring af membraner og fugtspærre samt organiske
bygningsdele.
Tilsyn- og kontrolmålinger skal fremgå af entreprenørens kvalitetssikringsdokumentation.
Der henvises hertil ydermere til følgende BYG-ERFA blad:
•
ID (99) 10 05 27 – ’’Udtørring af byggematerialer – forenklet metode til vurdering af udtørringstid’’
Endvidere har totalentreprenøren ansvaret for, at tilvejebringes de rette arbejdsforhold for de håndværkere
der skal arbejde i bygningerne. Totalentreprenøren skal indtil aflevering af byggeriet udføre nødvendig
udtørring og opvarmning. Alle udgifter til udstyr og brændstof skal være indeholdt i totalentreprenørens
tilbud.
Når det endelige varmeanlæg er installeret kan totalentreprenøren vælge at anvende dette anlæg til opvarmning og udtørring, men det er ikke et krav. Totalentreprenøren skal betale alle udgifter inkl. udgifter til
forbrug til opvarmning og udtørring i alle bygninger, indtil der er foretaget afleveringsforretning. Dette skal være
indeholdt i totalentreprenørens tilbud.

8.10.20

Vagt
Der vil ikke på bygherrens foranledning blive etableret vagtordning på byggepladsen.

8.10.21

Beredskab for byggepladsen
Ud over det sikkerhedsmæssige beredskab skal totalentreprenøren oprette et beredskab for afhjælpning af
skader, gener og uheld på byggepladsen samt håndtering af naboklager uden for normal arbejdstid.
Det være sig eksempelvis
•
afdækning af bygningsdele
•
lys der ikke er slukket
•
bygningsaffald uden for byggepladsen
•
naboklager
Beredskabet kan bestå af totalentreprenørens egne ansatte eller evt. en underentreprenør og
komme til stede på byggepladsen inden for 3 timer.

8.10.22

skal kunne

Forhold til naboer
Totalentreprenøren skal tage alle nødvendige hensyn til beboerne i nabobebyggelser, således de ikke får
unødige gener som følge af byggepladsen og byggeriet.
Arbejdet må ikke påbegyndes før kl. 7.00 og skal være afsluttet senest kl. 18.00. Arbejde ud over disse tider
må kun ske efter aftale med bygherrerådgiveren.
Totalentreprenøren skal bemande opgaven med personer, der kan tage det fornødne hensyn til naboer. Hvis
en person gentagne gange ikke tager behørigt hensyn, vil bygherrerådgiveren uden varsel kunne bortvise
personen fra pladsen.
Værktøj skal vælges, således der tages mest muligt hensyn til naboer med hensyn til støj, vibrationer, støv
og emissioner.
Såfremt der spilles radio på byggepladsen, må det ikke forstyrre naboer.
Toiletvogne skal anvendes. Såfremt dette ikke overholdes, bortvises vedkommende fra byggepladsen.

8.10.23

Varsling af naboer
Forud for udførelse af arbejdsaktiviteter der berører naboerne, skal disse varsles herom af totalentreprenøren. Varslingen skal være skriftlig og ske senest 5 arbejdsdage før arbejdets udførelse. Kopi af varslingen sendes pr. e-mail til bygherrerådgiveren til orientering.
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Omgivende miljø
Generelt
Der skal generelt vælges arbejdsmetoder og materiel, der ikke giver unødige gener for det omgivende miljø
i byggeperioden.
Totalentreprenøren skal forstå Køge Kommunes forskrift, ’’Forskrift for nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune 2018’’.
Støj
Særligt støjende arbejde på hverdage i perioden fra kl. 08:00-16:00, 70 dB
Andre moderat støjende arbejder på hverdage fra kl: 07:00 til 18:00, 40 db(A)
Evt. lørdag og søndag, 40 dB
Støjgrænsen gælder ved ejendommens skelgrænse. Måling og målebetingelser skal overholde Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984, Måling af eksterne støj fra virksomheder.
Følgende arbejder betragtes som moderat støjende, 40dB, og må udføres på hverdage
fra 07:00 -18:00.
•
Anvendelse af elektriske bore- og skæremaskiner eller lignende.
•
Anvendelse af elektriske lifte eller lignende.
•
Anvendelse af trykluftværktøj.
•
Opstilling og nedtagning af stillads.
•
Af- og pålæsning af byggematerialer og affald.
•
Tilsvarende støjende aktiviteter.
Vibrationer
Skal begrænses i størst muligt omfang.
Støv
Der skal generelt vælges arbejdsmetoder og materiel, som giver mindst mulig luftforurening.
Der skal ved planlægning af arbejdet indregnes effektiv støvbekæmpelse.
Arbejde med støvende materialer, herunder transport og rengøring, må ikke give anledning til støvgener i
omgivelserne. Sprinkling, tildækning og støvsugning skal anvendes i nødvendigt omfang.
Emissioner til atmosfæren
Myndighedernes regulativer vedrørende tomgang skal overholdes.
Der skal anvendes partikelfilter på dieselkøretøjer. Desuden må motoren på et holdende køretøj ikke være i
tomgang længere end 1 minut, medmindre det er nødvendigt af hensyn til køretøjets funktion, for eksempel i
forbindelse med aflæsning.
Spild af olie og kemiske produkter
Entreprenøren skal straks opsamle spild af olie og kemiske produkter. Entreprenøren skal hurtigst muligt
anmelde spildet til kommunen og byggeledelsen, så det kan vurderes, om spildet er håndteret korrekt. Maskiner hvorfra der konstateres oliespild skal straks fjernes fra byggepladsen. Ved akut forurening ring straks
112. En hurtig alarmering er vigtig og vil forbedre mulighederne for at begrænse skadernes omfang.
Forurening
Nærværende udbud omfatter ikke ydelser til bortskaffelse af evt. forurening.
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8.11

Afsætning, forsyning og myndigheder

8.11.1

Myndighedsgodkendelser
Det skal bemærkes, at alle udgifter til opfyldelse af samtlige myndighedskrav skal være indeholdt i det samlede totalentreprisetilbud.
Byggetilladelse
Totalentreprenøren indhenter byggetilladelse hos den stedlige bygningsmyndighed i Køge Kommune.
Totalentreprenøren afholder alle nødvendige møder med bygnings- og brandmyndighederne. Referater fra
disse møder skal tilgå bygherrerådgiveren.
Varighed for byggesagsbehandlingen hos bygningsmyndighederne i Køge Kommune er på udbudstidspunktet oplyst til 6-8 uger under forudsætning af, at alt nødvendigt materiale er indsendt på én gang.
Totalentreprenøren betaler udgiften til byggetilladelsen direkte til Køge Kommune. Denne udgift er en del
af totalentreprenørens samlede tilbud. På Køge Kommunes hjemmeside kan priser for byggetilladelse ses.
www.koege.dk.
De i byggetilladelsen krævede forhold skal udføres af totalentreprenøren såsom dokumentationer, beregninger, anmeldelser, retableringer.
Dispensationsansøgninger
Dispensationsansøgninger foretages kun på bygherrens foranledning. Bygherren skal godkende alle dispensationsansøgninger. Totalentreprenøren kan ikke som udgangspunkt påregne, at bygherren vil godkende påtænkte dispensationer.
Totalentreprenøren har ikke krav på ekstrabetaling, såfremt en dispensationsansøgning nægtes af bygherren.
Bygherren giver skriftlig fuldmagt til totalentreprenøren, som på bygherrens vegne ansøger bygningsmyndighederne om byggetilladelse.
Dialogmøder
Totalentreprenøren skal i inden der indsendes myndighedsandragende, afholde dialogmøder med myndighederne i Køge Kommune. Dialogmøder hvor myndighedskrav afstemmes og totalentreprenørens ansøgningsmateriale kan målrettes så direkte som muligt.
Brandteknisk myndighedsbehandling
Totalentreprenøren står for at dokumentere og kontrollere overholdelse af til brandforhold i samarbejde med
egen certificeret brandrådgiver, således at de valgte løsninger lever op til reglerne i BR18.
Under myndighedsprojektet forudsættes det, at totalentreprenøren sammen med egen certificeret brandrådgiver, afholder orienteringsmøde med brand- og bygningsmyndighederne i Køge Kommune.
Totalentreprenørens tilbud skal indeholde en brandteknisk redegørelse, der beskriver den overordnede
brandstrategi.
Særlige myndighedskrav i Køge Kommune
Bygnings- og brandmyndighederne i Køge Kommune stiller ikke særlige krav, men der henvises til alle gældende myndighedskrav jf. BR 18 med tilhørende anvisninger og bekendtgørelser.
Ibrugtagningstilladelse - myndighedsgodkendelser
Totalentreprenøren indhenter endelig ibrugtagningstilladelse hos Køge Kommune. Denne ibrugtagningstilladelse skal foreligge samtidig med afleveringsforretningen. I så fald ibrugtagningstilladelsen ikke foreligger, kan
der ikke afholdes afleveringsforretning.
En ikke tilstedeværende ibrugtagningstilladelse betragtes som en væsentlig mangel og bygherren kan ikke
modtage bygningerne eller udearealet. Dog kan en foreløbig ibrugtagningstilladelse accepteres. Totalentreprenøren har dog ansvaret for efterfølgende at indhente en endelig ibrugtagningstilladelse.
Totalentreprenøren kan sikre sig denne ibrugtagningstilladelse ved i god tid at få gennemgået byggeriet af
myndighederne, således evt. bemærkninger kan blive rettet i byggeriet inden afleveringen.
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Brandsikringsanlæg
Alle myndighedsgodkendelser til brandsikringsanlæg skal indhentes af totalentreprenøren. Disse godkendelser skal foreligge senest ved afleveringsforretningen.
Såfremt godkendelser ikke foreligger og bygningen derved ikke kan tages i brug, kan der ikke afholdes afleveringsforretning.
Fødevareregion og Arbejdstilsynet
Totalentreprenøren skal afklare alle relevante forhold med henholdsvis Fødevareregionen og Arbejdstilsynet
og skal herunder indhente forhåndsgodkendelser fra henholdsvis Fødevareregionen og Arbejdstilsynet.
Inden aflevering skal totalentreprenøren indhente en accept fra Fødevareregionen, der angiver, at bygherren
kan forvente godkendelse af samtlige køkkener, bryggerser og lignende rum.
Bygherren indhenter herefter selv den endelige ibrugtagningstilladelse hos Fødevareregionen.
Energimærkning
Som en del af dokumentationsmaterialet skal totalentreprenøren lade en uvildig og godkendt Energimærkningskonsulent foretage den nødvendige dokumentation, for at det færdige byggeri lever op til gældende Bygningsreglement (BR18).
Energimærkningskonsulenten skal være certificeret og personlig godkendt af Energistyrelsen jf. lov om kvalitetssikring af energimærkningsvirksomheder. Udgiften til dokumentationen skal være indeholdt i tilbuddet.
Fortidsminder
Såfremt der under byggeriet findes emner i jorden af forhistorisk karakter, skal museerne kontaktes af
totalentreprenøren.
Museumsloven skal til enhver tid respekteres og arbejdet skal standes, såfremt der findes spor af fortidsminder under byggearbejdet på grundstykket.
8.11.2

Forsyning
Tilslutningsbidrag til vand, varme, gas, kloak, el, og antenne skal ikke indgå i tilbuddet, idet disse betales af
bygherren direkte til forsyningsværket/leverandøren.
Vedr. stikledninger henvises til Byggeprogram / Tekniske krav.
Totalentreprenøren skal afholde ledningsejermøder, koordinere at alle forsyningsforhold etableres, have kontakten til samtlige forsyningsselskaber samt afklare alle grænseflader. Dette er en del af totalentreprisen
og skal være indeholdt i tilbuddet.
Alle evt. midlertidige tilslutningsafgifter som følge af byggepladsetablering og byggepladsdrift skal dog være
en del af det samlede tilbud under totalentreprisen.

8.11.3

Alarmlinje til alarmcentral
Alle udgifter til opkobling af brandsikringsanlæg til alarmcentralen i Køge Kommune inkl. etablering af
telefonlinje til alarmcentralen skal være indeholdt i totalentreprenørens tilbud.

8.11.4

Afsætning af byggeriet
Registrering, opmåling og nivellering
Som en del af udbudsmaterialet er vedlagt et fladenivellement af grundstykket. Totalentreprenøren skal selv
foretage alle yderligere opmålinger samt al nødvendig registrering af grundstykket til brug for den endelige
projektering.
Totalentreprenørens afsætning
Alle nødvendige hovedlinjer og fikspunkter til brug for udførelse af det samlede bygge- og anlægsarbejde
samt afsætning af den enkelte bygning, veje, p-arealer m.v. udføres af totalentreprenøren og skal være
indeholdt i tilbuddet. Totalentreprenøren skal lade dette arbejde udføre af en autoriseret landinspektør.

Rød tekst = ændringer / Gennemstregning = Udgået / Grøn = skal afklares med bygherre / XXXX = skal vi have løst.

Køge Kommune
Byggeprogram
Sag:
10 plejeboliger med serviceareal
8.0 Totalentreprisens gennemførelse
Ny Føllehavegård

Dato: 25. marts 2020
Side 144 af 144

Landinspektørattest
Totalentreprenøren skal til bygherren og bygningsmyndighederne i Køge Kommune fremsende en landinspektørattest med dokumentation for, at byggeriet er placeret og udformet (højdemæssigt) i henhold til alle regulerende bestemmelser for området.
Attesten skal udføres af en autoriseret landinspektør og skal være bygherren og myndighederne i hænde ved
ansøgning om byggetilladelse.
Kotepunkter og kontrolnivellering
Udbudsmaterialet omfatter et fladenivellement af grundstykket. Totalentreprenøren skal udføre alle nødvendige
supplerende opmålinger og nivellementer af grundstykket samt tilstødende arealer, fortove og veje med henblik på nøjagtig fastlæggelse af bygningernes og anlæggets korrekte placering.
Totalentreprenøren har det fulde ansvar for, at alle nødvendige kote- og fikspunkter er til stede i hele
byggeriets udførelsesperiode.

8.12

Krav til reparationer og rengøring

8.12.1

Reparationer
Alle reparationsarbejder i alle former for bygningskonstruktioner, overflader, inventar, belægninger m.v. skal
udføres.
Totalentreprenøren har ansvaret for at dette arbejde udføres inden afleveringsforretningen.
Alle reparationer skal udføres så de mindst svarer til den omkringliggende færdige konstruktion eller overflade.
Er dette ikke muligt skal konstruktionen eller overfladen udskiftes.
Alt finisharbejde skal om nødvendigt udføres af flere omgange.

8.12.2

Rengøring
Der udføres rengøring af samtlige lokaler i samtlige bygninger, herunder rengøring af sanitetsudstyr, fliser,
gulve, skabe indvendigt og udvendigt, bordplader m.v. samt polering af samtlige glasflader inkl. vinduer.
Vinduer poleres ind- og udvendigt også ovenlysvinduer. Alt udvendigt aluminium, fyldninger i vinduer skal
ligeledes rengøres.
Alle udvendige væg- og tagflader skal rengøres for byggesnavs.
Alle udvendige belægninger skal rengøres for byggesnavs inden aflevering.
Alle tagrender skal renses inden aflevering.
Alle vægge og lofter skal afstøves (støvsuges) og tørres af.
Alle flise og klinker rengøres fuldstændig for cementslør, støv m.v.
Alle overflader, rør, ventilationsrør skal være fuldstændig fri for cementslam og andet snavs.
Der må ikke anvendes vand i så stor udstrækning, at der derved kan opstå skade eller anvendes ætsende
rengøringsmidler eller redskaber, der kan beskadige de pågældende bygningsdele.
Alle gulve skal vaskes så mange gange det er nødvendigt for at samtlige gulve er fuldstændig rene og uden
”vaskespor”.
Der skal påregnes en gang vask af samtlige gulve samme dag som afleveringsforretningen afholdes, samt en
gang støvsugning og vask af samtlige gulve 3-4 uger efter afleveringsforretningen. Ved denne rengøring vil
rummene være møblerede!
Der skal udlægges 1 stk. midlertidige måtte til brug for indflytning. Udføres i gulvtæppe el.lign. Længde 300
cm. bredde 150 cm.
Rengøringen skal være så effektiv, at det er muligt at indflytte umiddelbart efter afleveringsforretningen uden
at bygherren skal udføre yderligere rengøring.
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