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1

Generel orientering

1.1

Projektet kort
Projektet omhandler en tilbygning til Vester Mariendal Skole opført i totalentreprise.
Vester Mariendal Skole rummer i dag ca. 450 elever fra 0.-9. klasse i 2-3 spor i almen skolen, samt en
specialklasserække med ca. 35 elever som har fysiske handicaps og specifikke indlæringsvanskeligheder. Vester Mariendal Skole står overfor en omfattende modernisering og ombygning, som blev udbudt i
totalrådgivning i 2016. Projekteringen pågår og vil blive gennemført i fagentreprise.
Tilbygningen, som opføres i totalentreprise, udgør ca. 2.400 m² brutto og skal rumme i alt ca. 85 specialklasseelever og tilhørende personale. Den nye tilbygning skal bygges sammen med én eksisterende elevfløj, så nye og eksisterende arealer i sammenhæng skaber en samlet afdeling for i alt 120 elever.
Som en del af tilbygningsprojektet skal der etableres tilhørende udearealer til ophold og leg, ny adgangsvej samt et større parkerings- og drop-off område til de minibusser og taxaer, som betjener størstedelen
af specialklasseeleverne.
Nærværende byggeprogram supplerer og konkretiserer det foreliggende dispositionsforslag og bør læses
i sammenhæng med det udarbejdede tegningsmateriale – se særskilt projektmappe af 18.09.2017.

Diagram: Placering af ny tilbygning
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1.2

Visioner og mål for projektet
Den overordnede vision for projektet er at skabe en ny samlet specialafdeling som, både fysisk og mentalt, opleves som en samlet enhed med en fælles ’ånd’. Den røde tråd i projektets udvikling har været et
fokus på fællesskab - ikke kun internt i afdelingen, men også at være en del af hele skolens fællesskab
f.eks. med fælles traditioner og arrangementer. Fællesskabet har værdi fordi, det er her elever, personale
og forældre har mulighed for at mødes og skabe relationer på tværs af køn, alder, religion og handicaps. I
specialafdelingen er der primært fokus på de små fællesskaber samtidig med respekt, rum og mulighed
for, at kunne trække sig tilbage efter behov.
Målet for projektet er at skabe et tilbud, som kan danne ramme om et læringsmiljø (ude og inde) som er
præget af forudsigelighed, struktur, visualisering og med bevægelse, som en integreret del af hverdagen.
Der skal være en stor grad af rumlig og funktionel fleksibilitet således, at rum kan benyttes til flere funktioner og flere former for undervisning, aktiviteter og samvær. Det er et mål, at tilbygningen skal rumme en
mangfoldighed og variation i rum og steder, som både understøtter læring/voksenstyret samvær og leg/frirum, hvor eleverne selv bestemmer.
Læringsmiljøerne skal generelt fremstå åbne og overskuelige, men med tydelige markeringer (f.eks. via
skift i farver, materialer og lys) af forskellige områder og zoner i bygningen. Henset elevgruppen er det
særligt vigtigt, at have fokus på lyd og lys samt på, at skabe et miljø, som stimulerer alle sanser.
Arkitektonisk, er det projektets mål, at skabe en tilbygning til Vester Mariendal Skole, som enkelt og elegant indpasser sig i området og ikke ’tager pusten’ fra eksisterende bygninger eller området.

1.3

Vision for Ny Vester Mariendal Skole.
Vision og mål for tilbygningen hører under den samlede vision for Ny Vester Mariendal skole, som er beskrevet i nedenstående:
Vester Mariendal Skole vil med modernisering og nybygning af skolen skabe ’den gode skole’, hvor der er
plads og rum til alle børn i robuste fællesskaber, så deres skolegang er med til at give dem mod til at deltage i verden. Aalborg Kommunale skolevæsens: ’Inklusionsstrategi - Fællesskaber For Alle’, er således
fundamentet og mind-set for renoveringen af Vester Mariendal Skole
Læringsmiljøet skal understøtte visionen for Aalborg Kommunale skolevæsen, herunder understøtte, at
læring overvejende foregår som legende, eksperimenterende og problemløsende.
Der skal være rammer for at kunne arbejde ’hands on’, rammer for at kunne formidle stof til hinanden,
rammer hvor der kan arbejdes i grupper og diskuteres og rammer hvor man individuelt kan fordybe sig i
materialet. Der ønskes fleksibilitet og mulighed for at skifte mellem store og små rum – åbnede og lukkede.
En ombygget skole skal understøtte at eleverne opnår ejerskab til skole og skolegang. Eleverne skal inddrages i og opøve en evne til være bevidste om egen læring og hvor de lærer bedst. Derfor skal det fysiske læringsmiljø understøtte mulighed for at skabe synlighed omkring elevernes læring. Her tænkes på
visualisering gennem udstilling, elektroniske formidlingsskærme og -vægge samt fællesarealer, hvor der
er mulighed for at opføre musisk-kreative læringsforløb. Læringsmiljøet skal tilpasses skolens organisering i de følgende 3 afdelinger:


Grundskole (0.-6. årgang)




Udskoling (7.9. årgang)
Specialafdeling (specialtilbud og helhedstilbud)

De fremtidige rammer skal muliggøre en holddeling på tværs af årgangen således at instruering af en
opgave er samlet for hele årgangen, hvorefter der arbejdes i forskellige hold.
DUS (Det Udvidede Skolesamarbejde/Fritidsordning) skal være en integreret del af læringsmiljøet samtidig med at eleverne oplever en forskel på hvornår de har fri og hvornår de har undervisning.
Vester Mariendal Skole skal både i undervisning, adgangsforhold og indretning mv. være tilgængelig og
inkludere alle børn - også børn med fysiske handicaps, kørestolsbrugere, svagtseende mv.
Alle faglokaler skal kunne bruges af alle altid.
For at skabe de bedste betingelser for læring og trivsel ønskes en fremtidig skole, hvor aldersdifferentierede rammer bedst understøtter den specifikke elevgruppe, som bruger rummene.
Skolens udvendige arealer og indvendige indretning skal understøtte en naturlig integration af bevægelse. Vester Mariendal Skole har gode naturområder i nærheden og dette skal signaleres i den nye
skole.

1.4

Bæredygtighed
Generelt
Fremtidens arkitektur skal forholde sig til bæredygtighed i såvel miljømæssig og økonomisk som social og
kulturel forstand. Derfor udformes arkitekturen så den inviterer til en mere ressourcebevidst adfærd, og
den skal være med til at skabe bygninger og byrum, hvor der er plads til, at mennesker kan leve og være,
skaber plads til byliv, fællesmødesteder, oplevelser og æstetik.
Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanual introduceres som projektets redskab til sikring af en helhedsorienteret bæredygtig bebyggelse. Manualen skal sikre et bæredygtigt projekt, der tager ansvar for at bygningen belaster miljøet mindst muligt og samtidig skaber mest mulig værdi for dem som skal bruge bygningen i fremtiden. Der skal være fokus på at skabe et byggeri, der både her og nu, og på langt sigt, repræsenterer en økonomisk værdi. Dette skabes bl.a. ved at stille krav til materialer, løsninger med lavt
energiforbrug og lang holdbarhed. Dette gælder også for den arkitektoniske holdbarhed, da bygningerne
skal være attraktive for flere generationer og gennemleve mange nye trends og idealer. Bæredygtigheden
skal ikke ses som et tillægsprojekt men som en integreret del af tilbygningen til Vester Mariendal Skole.
Bæredygtig udvikling er et vigtigt element for fremtidens byggeri, og med Aalborg Kommunes Bæredygtighedsmanual kan der eftervises hvor bæredygtig den enkelte bygning er. Bæredygtighed i projektet er ikke
blot en ambition om at vil det bedre for miljøet / klimaet, men en helhedsplan om at ville skabe et bæredygtigt bygningsdesign for alle der er involveret i udviklingen af bygningsværket - bygherren, arkitekter,
ingeniører, entreprenører og ikke mindst de enkelte brugere. Byggeriet skal skabes bl.a. ud fra nedenstående hovedprincipper:


Arkitektonisk og teknisk bæredygtighed - funktionalitet, fleksibilitet og holdbare løsninger




Miljømæssig bæredygtighed - miljø og klimaperspektiv
Social bæredygtighed - det samfundsmæssige og brugere



Økonomisk bæredygtighed - samfundsøkonomisk og totaløkonomisk
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For at kunne opnå et bæredygtigt byggeri er det væsentligt at alle byggeriets parametre inddrages og integreres allerede fra projektets start. Herved skabes et byggeri med samspil imellem arkitekturen, konstruktioner, installationer mm., der munder ud i et bygningsdesign med helheden for øje. Ved at forene og
skabe samspil mellem de enkelte fagområder opnås der en synergi hvor bygningen udnyttes og optimeres fuldt ud, både med fokus på formgivning, tekniske installationer samt konstruktioner.
At bygge bæredygtigt stiller store krav og udfordrer byggeriets partere i at forstå effekten på den måde vi
bygger på i dag, samt gøre op med gamle vaner. Det fælles mål er at bygge med de ressourcer der er til
rådighed samt at tænke bortskaffelse / genbrug ind i de valgte materialer. At opføre byggerier bæredygtigt
kan kun lykkes gennem et tværgående og integreret samarbejde mellem alle byggeriets aktører. Projekteringen forandres idet beslutninger ikke længere tages indenfor de enkelte fagområder men i stedet er betinget af en tværfaglig sammenhæng.
Bæredygtighedsmanualen benyttes som et konkret styringsværktøj, håndbog og tjekliste, der skal sikre, at
man kommer alle områder i bæredygtigheden igennem. Alle punkter er væsentlige for et godt resultat og
en bygning, der fungerer i dagligdagen.
Universelt design
Universelt design imødekommer mangfoldigheden af brugere og den diversitet i behov, der findes i befolkningen. Universelt design tager afsæt i tanken om at inkludere og sikre alle lige adgang og deltagelse i
det offentlige liv og det offentlige rum. Med den specifikke målgruppes særlige behov og krav in mente, er
det intentionen at det nye byggeri skal repræsentere visionen om et byggeri, der inkluderer menneskelig
mangfoldighed på tværs af funktionsevne og alder, køn og kultur.
Det betyder, at det nye byggeri ikke alene skal sikre tilgængeligheden for alle – og herunder en målgruppe med nedsat funktionsevne - men generelt tilbyde sanselige, stimulerende og oplevelsesmæssige
tiltag i en integreret helhed med funktionelle og praktiske løsninger. Det er særligt væsentligt, at der tidligt
i projekteringen designes og kommunikeres en strategi for fysisk way-finding, som kan understøtte målgruppens udtalte behov for tydelige rammer.

2

Stamoplysninger

2.1

Matrikeloplysninger
Ejendommen er beliggende:
Stjernevej 1
9000 Aalborg

2.2

Eksisterende bygninger
Vester Mariendal Skole som er bygget i 1969 med senere om- og tilbygninger. Skolen består af
selvstændige fløje som er sammenbundet af en central hovedfløj. Dele af skolen er opført med kælder/
parterreetage. Skolen er bygget i betonelementer som er malet. Taget er udført som et saddeltag med
tegl med valmede gavle.

2.3

Arealforhold
Grundareal:

44.209 m²

Bebygget areal, – i alt:
Etageareal

8.498 m²
8.498 m² (brutto) stueplan hvoraf hallen udgør ca. 800 m²
2.582 m² (brutto) kælderplan

2.4

Planmæssige forhold
Ejendommen er omfattet af Kommuneplanramme
Link til plan:
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/11_1106459_DRAFT_1161338656894.pdf

2.5

Myndigheder

2.5.1

Bygningsmyndighed
Aalborg Kommune
By- og landskabsforvaltningen
Team Erhverv, BLF
Stigborg Brygge 5
9400 Nørresundby

2.5.2

Fødevaremyndighed
FødevareNordØst
Sofiendalsvej 90
9200 Aalborg SV
Tlf.: 72 27 69 00

2.6

Forsyningsmæssige forhold

2.6.1

Kloak
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf.: 7743 9200
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2.6.2

Vand
Sønderbro 53,
9000 Aalborg,
Tlf.: 7743 9100

2.6.3

Fjernvarme
Nefovej 50
9310 Vodskov,
Tlf.: 9931 1999

2.6.4

Elforsyning
N1 A/S, Tietgensvej 4,
8600 Silkeborg
Tlf.: 7023 0043

2.6.5

Bredbånd / Fiberforbindelse
Aalborg Kommune,
By-og Landskabsforvaltningen,
AK Belysning-TM
Hjulmagervej 22
9000 Aalborg,
Tlf. 9931 4744

3

Funktionelle krav

3.1

Organisering og brugere af specialafdelingen
Elevgruppe
Den samlede specialafdeling rummer i alt 120 elever. 15 af eleverne er tilknyttet helhedstilbuddet (H) og
er organiseret i deres egen afdeling i tilbygningen. Elevgruppen i helhedstilbuddet består af elever med
massive indlæringsvanskeligheder og multiple funktionsnedsættelser uden egentligt talesprog og med
betydeligt nedsat udviklingsniveau og har derfor ekstraordinært behov for omsorg og pleje.
De resterende 105 elever er elever med specifikke, generelle og massive indlæringsvanskeligheder som
kan have et fysisk eller motorisk handicap. Denne elevgruppe er tilknyttet specialtilbuddet (S) som er opdelt i 3 afdelinger efter alder i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling med ca. 35 elever i hver
afdeling. Inden for afdelingen er eleverne fordelt i 5-6 klasser ud fra kognitive, personlige og andre relevante/meningsfulde kriterier. Klasserne kan variere i størrelse og antal.
Personalegruppe
Den samlede personalegruppe består af i alt 92 personer fordelt som følgende:

36 lærer



31 pædagoger
25 pædagogmedhjælpere.

Personalegruppen fungerer som en sammenhængende enhed, men er fysisk fordelt i to områder – et i
eksisterende bygning og et i tilbygning.

Diagram: Den fremtidige specialafdeling på Ny Vester Mariendal Skole
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3.2

Scenarie for livet på stedet.
Et portræt af en dag for en elev i udskolingen i 2025
Markus ankommer 7.45 til sin skole. Han bliver hentet hjemme hver morgen af kommunens taxaordning.
Allerede i bussen møder han 4 af sine kammerater fra skolen. Der er en pige, der går i indskolingen, en
dreng, der går i Helhedstilbuddet og 2 andre drenge, der ligesom Markus går i udskolingen. En af dem,
Anders, er en af hans allerbedste venner. De går også i fritidsklub sammen hver eftermiddag.
Han glæder sig i dag, for i dag skal de forberede 3 praktikdage på TECH-College i Aalborg, hvor han måske engang selv gerne vil tage STU (den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse) efter folkeskolen.
Markus, der sidder i kørestol, følges med Anders ind af skydedøren, der går op, da de nærmer sig.
Sammen går de over til elevatoren og kører op til 1. Sal.
Markus og Anders har klasseværelse sammen. De finder deres madpakker. I går spiste de i kantinen,
men i dag har de begge madpakke med. Markus sætter sin i køleskab. Han kan godt lide at gøre det
samme hver dag, når han møder ind. Han falder i snak med et par piger og efter 10min, kører han ind i
klassen.
Markus går i klasse med 5 andre, der er mellem 14-16 år. Markus er selv 14. I dag skal de starte med
læsning i 20 min ved deres eget bord. Han bruger altid hørebøffer, så kan han bedre koncentrere sig.
Derefter gennemgår deres lærer dagens program. Hun beder en af eleverne hjælpe sig, med at finde piktogrammer og få dem op på whiteboardet. Derefter fortæller hver enkel kammerat, om de har oplevet noget de vil dele med de andre. Derefter har de matematik, hvor de øver gange og plusstykker.
Derefter en lille spisepause, derefter dansk og planlægning af deres praktikdage, hvor de skal vælge hvilken gruppe, de gerne vil i praktik i på TECH-college. De snakker meget om, hvad de synes, de er gode til
og hvad de synes er spændende. Markus drømmer om at blive hjælper på en gård. Han har aldrig siddet
på en traktor, men han er overbevist om, at han er god til at passe dyr.
Til frokostpausen spise nogle i fælleskøkkenet. Andre er i klassen. Det er ret hyggeligt, for de møder flere
af dem fra de andre klasser. Nogle gange sidde Markus for sig selv. Det er hvis han har ondt i hovedet.
Så hjælper det, hvis han tager en rolig-pause henne i sækkestolen.
Efter den 1/2 times frokost, kan de holde et langt frikvarter, hvor de er ude. Markus er helt vild med at
spille basketball lige nu. Han er ret vild med at blive bedre og bedre til det. Nu scorer han på ca. 1/2 af
sine kast. Han vil blive ved med at øve sig!
Han kan også godt lide, at de små fra indskoling ikke så tit kommer op i udskolings fristed, som de kalder
deres udeareal. Her er de "store" lidt sig selv og har deres egne legesager og hyggesteder.
Efter frokost skal de i hallen, så Markus klæder om, sammen med de andre. Der er en god bænk og greb
på væggen, så han klare faktisk det meste selv, selv om det er svært at stå i længere tid og holde balancen.
Ned med trappeliften til hallen og så er der gang i den, resten af tiden. De skal spille badminton og det er
svært. Det er meget sjovere, når de spiller floor Ball.
Kl. 14.00 er skoledagen slut. Markus venter i glasindgangen på bussen, der skal køre ham i klub. Godt
de kan sidde inde, når de er regnvejr! Mens de store venter på at blive hentet, kommer to af pigerne fra
indskolingen hen til dem. De er på vej ind i Dussen, og de kan godt lide at snakke med Markus og hans
kammerater.
Skrevet af Hanne Kolls, konstitueret viceskoleleder på Løvvangskolen, september 2017

3.3

Hoveddisponering
Som tidligere nævnt, så etableres den ny bygning som tilbygning til én af Vester Mariendal Skoles eksisterende elevfløje. Jf. nedenstående diagram så disponeres den nye tilbygning med følgende:

Specialtilbuddets (S) udskolingen (ca. 35 elever

Specialtilbuddets (S) til mellemtrin (ca. 35 elever)




Et fællesrum/ DUS-base
Krea-værksted
Helhedstilbuddet (H) (ca. 15 elever) med tilhørende hvile- og snoezelrum.



En ½ afdeling til personalefaciliteter

Specialtilbuddets(S) indskolingsafdeling (ca. 35 elever), motorikrum og ½ afdeling af personalets faciliteter placeres i eksisterende elevfløj og er derfor ikke en del af projektet.

Diagram: Overordnet disponering af specialafdelingen fordelt i hhv. eksisterende elevfløj og den nye tilbygning.

For at sikre gode udearealer til både almen – og specialklasserne opføres tilbygningen som en delvist 2
etagers bygning. På 1. sal disponeres specialtilbuddets(S) udskolingsafdeling, personalefaciliteter samt
en tagterrasse til brug af elever og personale. Udskolingsafdelingen indrettes med karakter af ’ungdomsmiljø’. Fra 1. sal er der via to trapper adgang til udearealer mod henholdsvis nord og syd. Der ud over er
det et stort ønske, at der etableres en gangbro med adgang til eksisterende parkeringsareal mod vest.
Stueetagen er disponeret med central enhed som indeholder fælles funktioner (fællesrum og værksted)
og hovedindgang. Enheden omkranses af henholdsvis helhedstilbuddet (H), specialtilbuddets(S) mellemtrin og udskoling, samt specialtilbuddets(S) indskoling i eksisterende bygning/elevfløj.
Øst for tilbygningen og med direkte forbindelse til hovedindgangen disponeres med et nyt parkerings/drop-off areal til primær brug for tilbygningens elever. Tilbygningens udearealer til leg og ophold er
placeret henholdsvis nord og syd for tilbygningen. Sidstnævnte er i eksisterende uderum/’gårdrum’ Udeareal nord for tilbygning etableres som ’sansehave’ til primær brug for helhedstilbuddet (H).
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Diagram: Disponering af henholdsvis stueetage og 1. sal i tilbygningen

3.4

Disponering af afdelinger/tilbud
Specialtilbuddets (S) aldersopdelte afdelinger (indskoling, mellemtrin og udskoling) underopdeles i to mindre klynger, som understøtter de små fællesskaber. Hver klynge består, som udgangspunkt, af et fællesrum/base med køkken, som er omkranset af 3 basisrum/værksteder samt et grupperum med adgang fra
fællesareal. Imellem de to klynger etableres et fælles område med garderober, toiletter, hygiejnerum samt
udgang til legearealer.
En afdeling rummer i alt ca. 35 elever. Disse elever tænkes fordelt i 5 klasser, hvilket betyder, at der er 7
elever i hver klasse. Hvis afdelingerne i et skoleår/en periode har behov for en anden fordeling af elever,
kan ’værkstedet’ (i hver afdeling) indtages som ekstra basislokale således, at der vil være ca. 6 elever i
hver klasse.

Diagram: Disponering af specialtilbuddets(s) aldersopdelte afdelinger.

Helhedstilbuddets(H) afdeling er ligeledes disponeret med en centralt fællesrum/base, som er omkranset
af 3-4 basisrum/værksteder. Afdelingen er desuden disponeret med 3 hygiejnerum (placeret ved hvert
basislokale) samt en fælles garderobe med adgang til udeareal mod nord/vest.

Diagram: disponering af helhedstilbuddets(H) afdeling

3.5

Fælles funktioner og ankomst

3.5.1

Vindfang/hovedindgang (rum nr. S.0.01)
Der etableres én hovedindgang til bygningen, som er den indgang eleverne primært benytter, når de ankommer om morgenen og tager afsted om eftermiddagen. Størstedelen af eleverne ankommer/hentes
med taxa/minibusser.
Indgangen etableres som et rummeligt vindfang med skydedøre. Vindfang udføres med fast måtte som
skal være nem at køre på iht. hjælpemidler.
Depot
Som en del af vindfanget etableres en depot-niche til opbevaring af autosæder-/stole og kufferter som
eleverne benytter ifm. besøg hos aflastningsfamilier.
Depotet etableres som en skabs-niche med skydelåger foran. Der skal disponeres plads til 10 autostole
og 10 kufferter.
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:

Niche (60 cm dyb og længde svarende til vindfangets længde, dog min. 3 meter)



3.5.2

2 x hylder i nichens længde
Skydelåger foran niche i fuld højde.

Venteområde (rum nr. S.0.02)
Som en del af, eller i forbindelse med, det centrale rum etableres et vente-/pauserum som bl.a. benyttes,
når elever venter på at blive hentet af taxa/minibus om eftermiddagen. Det er vigtigt, at der er visuel forbindelse til parkerings-/drop-off arealet, så elever og personale kan se, når taxa/busser ankommer.
Venteområdet skal etableres, som store opholds-nicher, hvor elever med og uden hjælpemidler kan sidde
og vente. Området tænkes at have karakter af ’oase’, da de også tænkes benyttet som pauserum/frirum i
løbet af dagen.
Der skal sikres plads til 5-10 ventende elever på samme tid.
Som en del af området placeres check-in (PC-station) hvor afdelingens elever tjekkes ind og ud.
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3.5.3

Centrale fællesrum (rum nr. S.0.04)
Fra vindfang/hovedindgang er der direkte adgang til afdelingens centrale rum, hvorfra der er adgang til de
forskellige afdelinger og tilbud. En større trappe og elevator i dette område, sikre direkte adgang til 1. sal.
Det er vigtigt, at rummet i sin udformning og karakter signalerer varm og ’hjemlighed’ for afdelingens elever, forældre og personale. Rummet tænkes indrettet med løst inventar som kan flyttes når området sammen med DUS/fællesrum skal benyttes ifm. temauger, dans, filmklub, pizzafest eller morgensang.
Det centrale fællesrum tænkes indrettet med udstillings-/infoskærm så der skabes synlighed omkring elevernes læring
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:

Projekter i loft

3.5.4

Siddetrappe (rum nr. S.0.04)
I det centrale fællesrum etableres en siddetrappe som primært skaber forbindelse til 1. sal, men som også
inviterer til ophold. Under trappen skal der sikres plads til ’parkering’ af hjælpemidler. På en del af trappen (eller på den del af den) etableres en ’træningsbane’ med håndliste på begge sider som benyttes ad
de elever som motorisk har glæde af at træne at gå på trapper.
Det er vigtigt at trappen i sin udformning, valg af materiale og evt. belysning fremstår tydelig af hensyn til
elever med handicaps. (syn, motoriske etc.)

3.5.5

Fællesrum / DUS (rum nr. 0.0.9)
Fra det centrale fællesrum er der, via foldevæg, direkte forbindelse, til specialafdelingens fællesrum/DUS.
Fællesrummet/DUS sammen med det centrale fællesrum specialafdelingens hjerte og er der hvor dagen
begynder og slutter. Fællesrummet benyttes som base for DUS(fritidstilbuddet) og tænkes brugt som
både mødested, opholdsrum og ifm. værkstedsaktiviteter (pædagogisk madlavning)
Fællesrummet tænkes indrettet med en stor grad af fleksibelt (løst) inventar, så området nemt kan omdannes og tilpasses forskellige aktiviteter. Som en del af rummet, etableres et pædagogisk køkken.
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:


Pædagogisk køkken:
o 1 x højskab (60x60cm) med integreret køleskab
o 1 x højskab (60x60cm) med integreret ovn og mikroovn. Skab med en hylde over og under
ovne
o 1 x højskab med 5 hylder
o Bordplade (5,4 lbm.) med underlimet vask (dyb og bred) Skabe under bordplade udføres med
dybe udtræksskuffer og skabe over udføres med hylder.
o 1 x berøringsfri armatur (el- ikke batterier)
o 1 x opvaskemaskine under bordplade
o kogested (60x60 cm) Der skal udføres procesudsugning over kogesteder.



3 x højskabe (60x60 cm) med lås

Depot
I gang tæt ved fællesrum/DUS etableres en depotniche med aflåselige skabe. Nichen kan enten udføres
som niche med skydelåger foran åbne reoler/hylder eller faste højskabe. Der skal være mulighed for at
låse låger.

Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:

3.5.6

6 x højskabe (60x60 cm) med 5 hylder i hvert skab. Låger med lås.

Kreaværksted / DUS (rum nr. 0.09)
I tæt forbindelse med Fællesrum/DUS etableres afdelingens kreative værksted. Værkstedet tænkes indrettet med en stor grad af fleksibelt (løst) inventar, så området nemt kan omdannes og tilpasses forskellige aktiviteter. I indretningen af lokalet skal der tages højde for elever med hjælpemidler ift. venderadier
m.v.
Som en del af værkstedet indrettes en vådzone med stålbordplade og vaske. Et område etableres med
hæve/sænke bord/vask.
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:

3.6
3.6.1




6 x højskabe (60x60 cm) med 5 hylder i hvert skab.
2 x hæve/sænke stålbordplade med integreret vask (1,2 x 60 cm pr. bord)




2 x berøringsfri armatur (el- ikke batterier)
2 hylder over hinanden over vaskeborde.

Specialtilbud (S)
Fællesrum – base
I hver klynge etableres et fællesrum som eleverne fra de omkringliggende 2-3 klasser kan benytte. Fællesrummet er her, hvor eleverne har mulighed for at mødes (i trygge og ’små’ fællesskaber) og skabe relationer. Som en del af fællesrummet etableres et køkken samt to mindre nicher.
Fra fællesrummet er der udgang til udeareal/terrasse.
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:

Køkken med følgende:
o 1 x højskab (60x60cm) med integreret køleskab
o 1 x højskab (60x60cm) med integreret mikroovn. Skab med en hylde over og under ovn.
o Bordplade (2,4 lbm.) med underlimet vask (dyb og bred). Skabe under bordplade udføres
med dybe udtræksskuffer og skabe over udføres med hylder.
o Berøringsfri armatur (el- ikke batterier)
o 1 x opvaskemaskine under bordplade



3.6.2

Siddeniche med bænk og bord med plads til min. 2 personer.
Niche med bænk med plads til 2 personer

Basislokale
Basislokalet er gruppernes udgangspunkt for skoledagen og elevernes ”base” i hverdagen – specielt for
de elever, som er udfordret ift. forstyrrelser og fællesskabet. Basislokalerne indrettes med plads til individuelle elevarbejdspladser (evt. langs vægge) der kan skærmes internt via reoler med elevernes materialer.
Der indrettes endvidere med en centralt samlingsplads (bord med plads til ca. 10 personer).
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:


3 x højskabe (60x60 cm) med 5 hylder i hvert skab.
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3.6.3




1 x håndvask. Væg omkring vask skal beklædes med stænkplade, fliser eller lign.
1 x berøringsfri armatur (el- ikke batterier)



Tavle (1,6 x 2 meter)

Elevrum
Som en del af basislokalet indrettes der, i udvalgte lokaler, små elevrum, så elever med behov for pause /
afskærmning m.v. kan få ’eget rum’ i direkte tilknytning til basislokalet. Lokalet anvendes også til 1:1 situationer mellem personale og elev.
Elevrum tænkes indrettet med løst inventar eksempelvis som en arbejdsplads eller madras / sækkestol til
mere loungelignende miljø.
Elevrum etableres som mindre rum med adgang direkte fra klasselokalet.

3.6.4

Grupperum (rum nr. xx)
I hver klynge etableres der ét grupperum som bl.a. tænkes benyttes som hvile- eller grupperum for elever.
Grupperummet indrettes primært med løst inventar
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:

1 x højskabe (60x30 cm) med 5 hylder i hvert skab. Lås på skab.

3.6.5

Garderobe
Der etableres to mindre garderobeområde i en afdeling med ca. 35 elever. Områderne er placeret i forbindelse med afdelingens toiletter og udgange til udearealer. Garderoberne kan, med fordel, integreres i nicher så overtøj og sko er beskyttet og ikke hænger i vejen i forhold til ’trafik’ gennem garderoben.
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:

Elevgarderober i stueetagen
o 36 elevgarderober (50x40) med bænk. Garderoberne skal være med skillevægge imellem og
med lille skab øverst. Knage (3 kroge) under skab. Hylde/rist til sko.


Elevgarderober på 1.sal:
o 36 elevgarderober (50x40). Garderoberne kan udføres uden skillevægge. Hylde for oven og
knage (3 kroge) under hylde. Hylde/rist til sko.

Personalegarderobe
I gangareal eller alternativt i vindfang etableres grovgarderobe til personalets tøj. Garderoberne etableres
på begge etager.
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:


3.6.6

2 x hattehylde (i alt 9,6 lbm.) Kroge under nederste hylde.
1 x skohylde/rist (i alt 9,6 lbm)

Hotspots og opholdsnicher
I eksisterende skole, som tilbygningen kobler sig til, etableres en række ’rummøbler’ i skolens brede
gange. Disse rummøbler kaldes for hotspots og rummer en række mindre opholds- og legenicher. I specialafdelingen (i eksisterende bygning) indeholder hotspots også ’parkeringsplads’ til en række hjælpemidler. For at skabe en sammenhæng med eksisterende skole, tænkes der etableret to hotspots i tilbygningen.

Ud over hotspots etableres der også en række opholds- og kreanicher,som eleverne kan benytte i skole
og DUS-tid. Hotspots og opholdsnicher tænkes, i materialevalg og udformning, at tilføre en taktillitet og en
følelse af tryghed/hjemlighed.

Inspirationsbillede: Nicher på Dybkær Specialskole, Silkeborg. Arkitekt: Pluskontoret

3.6.7

Forrum
Der etableres forrum ifm. toilet og hygiejnerum. Forrum indrettes med 2 vaske.
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:

2 x håndvaske med spejl og belysning henover. Væg omkring vask skal beklædes med stænk

3.6.8

plade, fliser eller lign.
2 x Berøringsfri armatur – el (ikke batterier)

Toiletrum
Toiletrum etableres som selvstændige toiletrum med adgang fra forrum. Ud over fast inventar bestykkes
toiletterne med sæbedispenser, holder til papirdispenser, skraldespand, toiletbørste, madamepose og toiletrulleholder.
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:

3.6.9




1 x væghængt toilet (vandbesparende)
1 x vask med spejl og belysning henover.




1 x Berøringsfri armatur – el (ikke batterier)
Hylde på væg (80x30 cm)

Toiletrum, handicap
Toiletrum etableres som selvstændige toiletrum med adgang fra forrum. Ud over fast inventar bestykkes
toiletterne med sæbedispenser, holder til papirdispenser, skraldespand, toiletbørste, madamepose og toiletrulleholder.
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:

1 x væghængt hæve/sænke hc-toilet (vandbesparende)


armstøtter
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3.6.10



1 x hc vask med spejl og belysning henover. Monteres på ”justerbar søjle” således spejl og vask
kan justeres i højden.




1 x berøringsfri armatur – el (ikke batterier)
2 x overskabe (60x30x50cm) med en hylde, monteret på væg.

Hygiejnerum
Hygiejnerum etableres som selvstændige rum med adgang fra gangareal. Ud over fast inventar bestykkes toiletterne med sæbe- og spritdispenser, håndtørrer, skraldespand, toiletbørste, madamepose, toiletrulleholder, armstøtter, vaskebriks, affaldsspand.
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:

3.6.11




1 x væghængt hc-toilet (vandbesparende)
armstøtter



1 x hc vask med spejl og belysning henover. Monteres på ”justerbar søjle” således spejl og vask
kan justeres i højden.




1 x Berøringsfri armatur – el (ikke batterier)
2 x højskabe (60x30cm) med 5 hylde

Depot, hjælpemidler
Der etableres et depot til opbevaring af hjælpemidler. Der ud over placeres afdelingens hjælpemidler under siddetrappe og i hot-spot’s.
Der skal i specialtilbuddet sikres plads til følgende hjælpemidler:
Stueetagen:



1 stk. 1.0 x 0.7 m
8 stk. 1.1 x 0.7 m




3 stk. 1.32 x 0.7 m
2 stk. 1.7 x 0.8 m

1.sal:



1 stk. 0.9 x 0.7 m
5 stk. 1.1 x 0.7 m



2 stk. 1.2 x 0.7 m

3.7
3.7.1

Helhedstilbud (H)
Base/fællesrum (rum nr. H.0.08)
Centralt i helhedstilbuddet etableres et fællesrum/base som elever og personale kan benytte. Som en del
af fællesrummet etableres der et afskærmet køkken, hvor personalet kan lave mad som eleverne kan
dufte, høre og se på.
Fra fællesrummet er der udgang til overdækket udeareal/terrasse.
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:

Pædagogisk køkken:
o 1 x højskab (60x60cm) med integreret køleskab
o 1 x højskab (60x60cm) med integreret ovn og mikroovn. Skab med en hylde over og under
ovne
o 1 x højskab med 5 hylder
o Bordplade 60 cm dyb (3 lbm.) med underlimet vask (dyb og bred) Skabe under bordplade
udføres med dybe udtræksskuffer og skabe over udføres med hylder.
o 1 x berøringsfri armatur (el- ikke batterier)
o 1 x opvaskemaskine under bordplade
o 1 x fryser under bordplade
o kogested (60x60 cm) Der skal udføres procesudsugning over kogesteder.
o Bordplade 90 cm dyb (3,6 lbm.) med underlimet vask (dyb og bred) Skabe (dybde 60cm) under bordplade udføres med dybe udtræksskuffer. 30 cm friplads under bordplade mod fællesrum

3.7.2

Basislokale
Basislokalet er, ligesom i specialtilbuddet, udgangspunkt for dagen og elevernes ”base” i hverdagen.
Basislokalet indrettes med plads til forskellige sammensætninger af multiple funktionsnedsættelser, og
skal ud over et fællesbord til 5 elever også kunne rumme 2-4 bopath brikse (mål: 2 x 1,2 (1,6) meter)
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:



3 x højskabe med 5 hylder
1 x spejl (sikkerhedsglas) Mål: 1 x 1,7 m.



Køkkenniche med følgende:
o Bordplade (2,4 lbm.) med underlimet vask (dyb og bred)
Skabe under bordplade udføres med dybe udtræksskuffer.
o 1 x berøringsfri armatur (el- ikke batterier)
o Hylde over bordplade (dybde 30 cm) til mikroovn

3.7.3

Snoezel-fys.rum (rum nr. H.0.05)
I tilknytning til helhedstilbuddet etableres et snoezelrum, hvor eleverne har mulighed for at få stimuleret
alle deres sanser. Rummet benyttes også som behandlingsrum hvor fysioterapeuter kan komme og træne
mede eleverne.
Fast inventar og udstyr indeholdt i totalentreprisen:



2 x højskabe (60x30cm) med 5 hylder
Mørklægning af rum.



Forberedelse til projektor i loft
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3.7.4

Hvilerum (rum nr. H.0.17)
Som en del af helhedstilbuddet etableres en mindre hvilerum.
Fast inventar og udstyr indeholdt i totalentreprisen:

3.7.5




Hylde (4 lbm.) monteret på væg. Hyldedybde 30 cm.
1 x spejl (sikkerhedsglas) Mål: 1 x 1,7 m



Mørklægning af rum.

Garderobe
Der etableres en fælles garderobe til helhedstilbuddet som, via vindfang, har forbindelse til sansehaven/udeareal.
Fast inventar og udstyr indeholdt i totalentreprisen:

Elevgarderobe:
o 15 elevgarderober (50x40). Garderoberne kan udføres uden skillevægge. Hylde for oven og
knage (3 kroge) under hylde. Hylde/rist til sko.
Personalegarderobe
I gangareal eller alternativt i vindfang etableres grovgarderobe til personalets tøj.
Fast inventar indeholdt i entreprisen:

2 x hattehylde (4,8 lbm.) Kroge under nederste hylde.


3.7.6

1 x skohylde/rist (4,8 lbm)

Hygiejnerum
Hygiejnerum etableres som selvstændige rum med adgang fra gangareal. Ud over fast inventar bestykkes toiletterne med sæbe- og spritdispenser, håndtørrer, skraldespand, toiletbørste, madamepose, toiletrulleholder, armstøtter, vaskebriks, affaldsspand.
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:

3.7.7




1 x væghængt hc-toilet (vandbesparende)
armstøtter



1 x hc vask med spejl og belysning henover. Monteres på ”justerbar søjle” således spejl og vask
kan justeres i højden.




1 x Berøringsfri armatur – el (ikke batterier)
1 x brusearmatur




1 x afløb (evt i væg) til afløbslange fra mobil vaskebriks/kar.
2 x højskabe (60x30cm) med 5 hylde

Vaskerum (rum nr. H.0.06)
Der etableres et vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler som hele specialafdelingen benytter.
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:

Stålbord med integreret vask (2,4 lbm.) Under bordplade skal der være plads til vaskekurve/net


på hjul
1 x berøringsfri armatur (el- ikke batterier)




Hylde over bordplade. Dybde 30 cm
2 x industrivaskemaskiner



2 x industritørretumblere

3.7.8

Depot/hjælpemidler (rum nr. H.0.02 og H.0.12)
Der etableres 2 større depotnicher til ’parkering’ af afdelingens hjælpemidler. Der skal etableres plads til
følgende hjælpemidler i afdelingen:



1 stk. 0.8 x 0.7 m
4 stk. 0.9 x 0.7 m




3 stk. 1.0 x 0.7 m
2 stk. 1.0 x 0.8 m




1 stk. 1.0 x 0.9 m
8 stk. 1.1 x 0.7 m




7 stk. 1.32 x 0.7 m
1 stk. 1.6 x 0.8 m

Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:

3.8




Niche. (1,3 m dyb og længde svarende til ca. anviste i dispositionsforslaget
1 x hylder (dybde 60 cm) i nichens længde



Skydelåger foran niche i fuld højde.

Personalefaciliteter
Personalets faciliteter placeres som et samlet område på 1. sal. Området ligger, visuelt, i åbenforbindelse
med det centrale fællesrum i stueetagen. Området rummer nedenstående funktioner.

3.8.1

Teamrum
Der etableres 3 teamrum som benyttes ifm teamsamarbejde. Teamrum indrettes med plads til et mødebord til 6 personer samt individuelle personaleskabe til teamet.

3.8.2

Fordybelses-/it-rum
Der etableres 2 fordybelsesrum som personalet kan benytte ifm individuel forberedelse. Rummet indrettes
med 6 fleks-arbejdspladser.

3.8.3

Klippe/klister-område (rum nr. S.1.36)
Der etableres et åbent værksted hvor personalet kan producere undervisningsmateriale mm
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:

Niche med fast bordplade 3,6 lbm. (dybde 80 cm)



3.8.4

6 x underskabe med 3 hylder under bordpladen (dybde 60 cm)
6 x overskabe med 1 hylde over bordplade (dybde 30 cm)

Kopirum (rum nr. S.1.36)
Med adgang fra klippe/klistre-området etableres et kopirum.
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:

Fast bordplade 2,2 lbm. (dybde 80 cm)



3 x underskabe (60cm) med 3 hylder under bordpladen (dybde 60 cm)
1 x underskab med 3 hylder under bordpladen (dybde 60 cm)



2 x hylder på væg over bordplade (2,2 lbm)
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3.8.5

Gang / åbent fællesareal
Et fællesareal sammenbinder personalefaciliteterne på 1. sal. Området indeholder en mindre tekøkken,
opholdsområder samt en række fagdepoter.
Tekøkken
Et mindre tekøkken etableres som en niche i fællesarealer. Området tænkes ikke benyttet som pauserum/frokostpause da personalet benytter personalekantine i eksisterende skole.
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:

Køkkenniche med følgende inventar
o Bordplade (2,4 lbm.) med underlimet vask (dyb og bred) Skabe under bordplade udføres med
dybe udtræksskuffer.
o 1 x berøringsfri armatur (el- ikke batterier)
o 1 x højskab (60x60cm) med integreret køleskab
o Overskabe over bordplade. Dybde 30 cm
o Vandtilslutning til kaffeautomat/maskine
o Opvaskemaskine under bordplade
’Mødebar’
Med nærhed til tekøkken etableres en mindre ’mødebar’ bestående af et højt bord.
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:


Bordplade 3 lbm. Dybde 60 cm.

Fagdepoter
Som nicher i fællesrum/gang etableres en række fagdepoter til opbevaring af undervisningsmateriale. Nicherne kan enten udføres som niche med skydelåger foran åbne reoler/hylder eller faste højskabe. Der
skal være mulighed for at låse låger.
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:

3.8.6

11 x højskabe (60x60 cm) med 5 hylder i hvert skab. Låger med lås.

Personalegraderobe (rum nr. S.1.30)
Som en del af forrummet til toiletterne etableres en garderobe til opbevaring af personalets tøj
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:

3.8.7




Hattehylde 6 lbm
Bøjlestang 6 lbm



Skohylde/rist 6 lbm.

Personaletoiletter
Der etableres 3 personaletoiletter. Toiletrum etableres som selvstændige toiletrum med adgang fra forrum. Ud over fast inventar bestykkes toiletterne med sæbedispenser, holder til papirdispenser, skraldespand, toiletbørste, madamepose og toiletrulleholder.
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:



1 x væghængt toilet (vandbesparende)
1 x vask med spejl og belysning henover. Der montere



1 x berøringsfri armatur – el (ikke batterier)

3.9

Servicerum og øvrige funktioner

3.9.1

Rengøringsrum (rum nr. S.0.31 og S.1.31)
Der etableres to rengøringsrum i bygningen.
Rengøringsrum i stueetage
Indrettes med plads til en udslagsvask, parkering af rengøringsvogn, samt næropbevaring af rengøringsmidler, toiletpapir mm. Der skal desuden være plads til gulvrengøringsmaskine, gulvafløb (som køkkenbrønd 700x700 mm med rustfri rist) samt vaskesøjle.
Fast inventar indeholdt i totalentreprisen:



Rengøring-/udslagsvask
Hylder på væg (8 lbm) Dybde 40 cm.

Rengøringsrum på 1. sal
Mindre rengøringsrum med plads til udslagsvask samt nærdepot til rengøringsmidler, toiletpapir mm.
Fast inventar og udstyr indeholdt i totalentreprisen:

Rengøring-/udslagsvask

3.9.2

Hylder på væg (4 lbm) Dybde 40 cm.

Teknik (rum nr. S.1.42)
Der etableres et centralt teknikrum i tilbygningen.

3.9.3

Elevator
Centralt i bygningen placeres tilbygningens elevator. Elevatoren disponeres således det er muligt at transporter en klasse (5 elever) på en gang svarende til en ’sengeelevator’. Se el-beskrivelsen.

3.9.4

Indvendig fordelings, og flugtvejstrappe
Imellem de to klynger i henholdsvis stueetagen og 1. sal disponeres med en trappe.

3.10

Udearealer generelt
Udearealerne i dispositionsforslaget er disponeret som en helhedsplan som anviser skolens visioner for
de fremtidige udearealer på skolen. Udearealerne består af 4 områder - 3 af områderne er ”legeplads” for
tilbygningens elever og det sidste område er boldbanen / grønt område som deles med øvrige skole.
Det viste inventar i dispositionsforslaget er vejledende og har til formål at inspirerer bygherre og rådgivere
i den videre proces. Legepladsernes inventar leveres af bygherre og kommer til at bestå af dels nyt samt
genanvendelse af eksisterende inventar fra andre skole. I forbindelse med udarbejdelse af projektforslag
skal totalentreprenør (inkl. underrådgivere) i samarbejde med bygherre og brugere fastlægge den endelige disponering af de 3 ”legepladser” Der forudsættes at der minimum afholdes 2 møder.
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3.10.1

Lege og opholdsarealer
02. Gårdrummet
Gårdrummet etableres som en indhegnet (hegn: højde 1,4 meter) legeplads. En stor del af arealet etableres med hård belægning (fliser, asfalt o.lign.) så elever, som benytter hjælpemidler, selv kan komme
rundt.
Legezoner, som gynger, sandkasser på terræn samt grønne oaser, etableres som ’øer’ i den hårde belægning. Gårdrummet indrettes med cykel- og mooncarbane, området til boldspil (basketball og fodbold),
gynger (opstillet så de understøtter fællesskab), vipper, balancebane samt betonbord til bordtennis og
værkstedsaktiviteter. Sandkasse og vandleg etableres som ’store borde’ så de også kan benyttes af kørestolsbrugere. Én sandkasse kan etableres på terræn.
03.

Sansehave

Udearealet mod nordvest etableres som en indhegnet (hegn: højde 1,4 meter) sansehave. En stor del af
arealet etableres med hård belægning (fliser, asfalt o.lign.) så elever, som benytter hjælpemidler, selv kan
komme rundt. Sansehaven indrettes med følgende elementer:



Xylofon-spil?
Højbede med duftende planter/blomster?




Redskaber der træner grovmotorikken
Sand/vandbord?




Boldspil (bolde ophængt på i snor)?
Gynge til kørestole?

Alle redskaber skal etableres så de kan benyttes af kørestolsbrugere.

04.

Tagterrasse

Tagterrassen etableres som udeareal for specialafdelingens udskolingen. Arealet har karakter af ungdomsmiljø og er indrettet med fokus på bevægelse og ’hænge ud’. Det er et stort ønske for brugerne at
der på en del af tagterrassen etableres et ’boldbur’ som kan bruges ift. boldspil.

3.10.2

Skure og overdækning
01. Skure
Det etableres i alt 3 skure (i alt ca. 50 m2) i udearealerne til opbevaring af af hhv. mooncars, legeredskaber samt materialer i til brug ifm. udeværksted.
02.

Overdækning

Forbindelse til eksisterende hal
Der etableres en overdækket forbindelse fra specialtilbuddets (S) elevgarderobe i stueetage og over til
eksisterende indgangen til hallen. Overdækningen kan have karakter af ’pergola’ men skal være lukket,
så det ikke regner igennem.
Ankomst
Som en del at den nye tilbygning etableres der en større overdækning i forbindelse med parkering/dropoff arealet således, af elever og personale er i læ i forbindelse med på - og aflæsning af elever. Der skal
sikres plads til min. 8 delvist overdækkede pladser til minibusser.

3.10.3

Adgangsvej og parkering
Eksisterende adgangsvej til skolens nordlige p-areal fjernes pga. tilbygningens placering og der etableres
en ny adgangsvej. Den nye adgangsvej begynder ved offentlige cykelsti og munder ud i et nyt parkerings/drop-off areal som er placeret øst for tilbygningen.
Parkeringsareal/drop-off arealet tænkes primært benyttes af taxa/minibusser og forældre ifm. aflevering
og afhentning at specialafdelingens elever. Området benyttes også ifm. vareindlevering til skolen og afhentning af affald (lastbil) samt trafik (personbiler og minibusser) til PPR-bygningen.
Arealet disponeres med 8-10 HC-pladser til minibusser tættes på tilbygning samt 10 HC-pladser til personbiler i det øvrige område. Arealet benyttes primært i ydertimerne (morgen og aften) så, arealet kan
evt. inddeles i 2 zoner. En zone tættes på eksisterende skole, som kan benyttes som ’ekstra legeareal,’
ved særlige lejligheder eller ved personalestyret aktiviteter. Området tænkes ikke som legeplads/udeareal
som elever frit og uden opsyn kan benytte.
Arealet bestykket med ca. 5 skilte som f.eks. anviser parkeringsområder, regler o.lign

3.10.4

Beplantning
Eksisterende træer skal så vidt muligt bibeholdes. Ny beplantning skal være alsidig og varieret og skal
dermed opfyldes funktionen som legeelement (huler), sanseelement og rumskabende element og gerne
på samme tid. Beplantningen skal ved vækst, duft og farverigdom give eleverne forskellige sanseoplevelser.
Buskbeplantning foran hegn ønskes etableres, som ”grøn afskærmning” således at hegnet ikke fremstå
tydeligt. Dette gælder specielt i sansehaven ud mod adgangsvejen.

3.10.5

Cykelsti og parkering
Der etableres en ny dobbeltrettet cykelsti (bredde 2,5 meter) langs med den nye adgangsvej og videre
mod øst, ned til parterreetagen på Vester Mariendal Skole. Mellem cykelsti og adgangsvej etableres en
græsrabat med en bredde på 1 meter.
Cykelparkering
Der etableres ikke cykelparkering
Overgang: ny adgangsvej og offentlig cykelsti.
Eksisterende overgang hvor offentlig cykelsti krydser den nye adgangsvej omdisponeres som en del af
totalentreprisen. Følgende ændringer skal udføres.



Fjernelse af blå asfalt i overgang
Opsætning af 2 x2 bomme således cyklister stopper før overgang



Opsætning af belysning og skilte ved bomme.
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Foto af eksisterende forhold. Kig fra den ene side af den offentlige cykelsti, hen over den blå asfalt-markering, med den
anden del af den offentlige cykelsti

3.10.6

Affaldshåndtering
Med adgang fra det nye parkerings-/drop-off areal etableres et afskærmet (med lås) området med plads til
følgende:



4 x container (660L) på hjul (mål ca. 1 x 1,5 meter)
1 vippecontainer til dagrenovation (mål ca. 2,44 x 6,05 meter) med frialer på 1 meter omkring.

Afskærmningen udføres så det visuelt fremstå i sammenhæng med tilbygningen og området. Dette kan
f.eks. gøres i form at materialevalg. Afskærmningen udføres også således, at det ikke er muligt at se containerne fra den nye adgangsvej samt parkerings-/drop-off areal.
Affaldshåndtering udføres jf. Aalborg Kommunes krav til standplads og adgangsvej.
3.10.7

Belysning
Der opstilles udendørs belysning lang ny adgangsvej samt ny cykelsti. Der skal endvidere etableres belysning i gårdrummet ifm. adgang fra låge og til eksisterende indgang til skole, i gårdrummets sydlige del.
Endvidere opstilles to lysmaster med spots på parkerings-/drop-off arealet, svarende til lysmaster som
placeres i gårdrum på Vester Mariendal Skole.

Rumbetegnelse

Netto areal pr. rum / funktionssted

Personbelastning pr.
rum/sted

Rum-nr.

Specialtilbud, stueetage
S.0.01

Vindfang/hovedindgang

-

13

S.0.02

Venteområde

8

13

S.0.03

Hovedtrappe

-

16

S.0.04

Centrale fællesrum

20

81

S.0.05

Opholdsniche 01

4

3

S.0.06

Elevator

-

8

S.0.07

DUS /fællesrum

20

51

S.0.08

Gang

-

66

S.0.09

DUS/Kreaværksted

10

41

S.0.10

Opholdsniche 02

4

7

S.0.11

Opholdsniche 03

4

3

S.0.12

Toilet

-

3

S.0.13

Forrum

-

6

S.0.14
S.0.15

HC toilet
Hotspot 01

4

5
14

S.0.16

Værksted/basislokale

44

S.0.17

Fælesrum/base

10
15

S.0.18

Basislokale

S.0.19

Basislokale

10
10

32
33

S.0.20

Elevrum

1

7

S.0.21

Trapperum

-

17

S.0.22

Garderobe

-

27

S.0.23

Forrum

-

8

S.0.24

Toilet

3

S.0.25

Toilet ("udetoilet")

-

S.0.26

Toilet

-

3

S.0.27

HC toilet

-

5

S.0.28

Vindfang

-

7

S.0.29

Gang

-

19

S.0.30

Vindfang

-

7

S.0.31

Rengøring

-

9

S.0.32

Garderobe

-

27

S.0.33

Forum
Toilet

-

4

S.0.34
S.0.35

Hygiejnerum

-

14

46

3

3
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S.0.36

Fællesrum/base

15

46

S.0.37

Basislokale

10

48

S.0.38

Grupperum

2

10

S.0.39

Basislokale

10

40

S.0.40

Basislokale

10

33

S.0.41

Elevrum

1

7

H.0.01

Gang

-

21

H.0.02

Depotniche 01
Vindfang

-

12

-

10

Helhedstilbud, stueetage

H.0.03
H.0.04

Garderobe
Snoezelrum/fys.

-

15

H.0.05

5

30

H.0.06

Vaskerum

-

10

H.0.07

Depot

-

6

H.0.08

Fællesrum/base

15

51

H.0.09

Køkkenzone

2

11

H.0.10

Basislokale

10

50

H.0.11

Forrum

-

21

H.0.12

Depotniche 02

-

5

H.0.13

Hygiejnerum

-

16

H.0.14

Basislokale

10

48

H.0.15

Forrum

-

10

H.0.16

Hygiejnerum

-

16

H.0.17

Hvilerum

2

15

H.0.18

Forrum

-

10

H.0.19

Hygiejnerum
Basislokale

-

16

10

53

H.0.20
Areal i stueetagen i alt, netto

1.258

Specialtilbud, 1. sal
S.1.01

Centrale fællesrum, 1. sal

10

42

S.1.02

Opholdsniche 04

4

5

S.1.03

Elevator
Hotspot 02

-

8

4

14

Basislokale

10

48

Fællesrum/base
Basislokale

15

46

S.1.07

10

40

S.1.08

Basislokale

10

33

S.1.09

Elevrum

1

7

S.1.10

Trapperum

-

16

S.1.11

Garderobe

10

26

S.1.12

Forrum

-

7

S.1.13

Toilet

-

3

S.1.04
S.1.05
S.1.06

S.1.14

Toilet/"ude"

-

3

S.1.15

Toilet

-

3

S.1.16

HC toilet

-

5

S.1.17

Vindfang

-

7

S.1.18

Gang

-

19

S.1.19

Vindfang

-

7

S.1.20

Depot

-

9

S.1.21

Garderobe

10

27

S.1.22

Forrum

-

3

S.1.23

Toilet

-

3

S.1.24

Hygiejnerum

-

14

S.1.25

Fællesrum/base

15

45

S.1.26

Grupperum

10

12

S.1.27

Basislokale

2

40

S.1.28

Basislokale

10

40

S.1.29

Stillerum/it-arbejdspladser

10

20

Personaleforberedelse, 1. sal

-

S.1.30

Garderobe/forrum

6

14

S.1.31

Teknik/rengøring

-

3

S.1.32

Toilet

-

3

S.1.33

Toilet

-

3

S.1.34

Toilet

-

3

S.1.35
S.1.36

Gang

-

42

-

12

S.1.37

Klippe/klistre
Kopirum

-

12

S.1.38

Stillerum/it-arbejdspladser

-

23

S.1.39

Teamrum 01

6

23

S.1.40

Teamrum 02

6

23

S.1.41

Teamrum 03

6

23

S.1.42
Areal på 1. sal, i alt, netto

Ventilation og teknik

6

Areal i stueetagen i alt, netto
Areal på 1. sal, i alt, netto
Brutto/netto faktor
Tilbygning i alt, brutto

45
781

1.258
781
451
2490
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4

Bæredygtighed

4.1

Energiramme
Bygningen skal opfylde krav til BR15 - Bygningsklasse 2020.
For ventilationsanlæg er kravet til varmegenvindingsgraden er skærpet fra 80 til 85 %.

4.2

Materialevalg
Materialevalg i en bygning har stor indflydelse på projektets miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed.
Materialer anvendt bør:
- Være ansvarligt fremskaffet
- Have så lave miljøemissioner som muligt
- Have så lav afgasning og afgivelse af partikler som muligt
- Være fremstillet uden anvendelse af giftstoffer i produktionen
- Ikke afgive gasser i tilfælde af brand
- Være robuste og lette at renholde
- Fremme muligheder for separering og genanvendelse af materialer
Der skal der i videst muligt omfang anvendes indeklimamærkede materialer, hvor afgasningen er minimeret eller aftager hurtigt.
Krav i Aalborg Kommunes ’Bæredygtighedsmanual for tilbygning’, skal følges.

4.3

Indeklima

4.3.1

Termisk indeklima
Der skal generelt projekteres med 7 elever og 2 lærer i basislokaler. Personbelastning i øvrige rum er oplyst i areal-og rumskema, som er vedlagt som bilag.
Indeklimaet har en stor indflydelse på den daglige undervisning og ved at holde en passende lav rumtemperatur stiger indlæringsevnen.
Ventilationen bidrager væsentlig til dette og tilfører samtidigt frisk luft.
Der skal etableres balanceret luftskifte i primære rum og luftmængder reguleres med VAV spjæld ud fra
minimum grundventilation, rumtemperatur og luftkvalitet.
I primære rum (undervisning- og opholdsrum) må CO2 koncentrationen ikke overstige 900 ppm. Der skal
generelt projekteres med 7 elever og 2 lærer i basislokaler. Personbelastning i øvrige rum er oplyst i
areal-og rumskema, som er vedlagt som bilag.
Ventilationsluftmængder dimensioneres så rumtemperaturer ikke overstiger 27 °C i mere end 100 timer
pr. år og 28 °C i mere end 25 timer pr. år.
Armaturer for luftindblæsning dimensioneres og placeres således lufthastigheder overholder normer og
vejledninger for maksimale lufthastigheder for undervisningsbyggeri.
Vinduespartier udformes således den udvendige varmebelastning begrænses mest muligt under hensyntagen til dagslys- og indretningsmæssige forhold.
I projekteringsfasen udføres indeklimaberegninger som BSIM i 4 udvalgte lokaler, således det sikres at
luftkvalitet og rumtemperaturer ligger indenfor det acceptable i byggeriet.
Der skal etableres solafskærmning i nødvendigt omfang primært i form af solafskærmende glas sekundært med udvendig solafskærmning under hensyntagen til dagslysforhold.

Ved evt. etablering af udvendig solafskærmning skal der etableres brugerstyring af denne på rumniveau.
Ved automatisk solafskærmning skal der være mulighed for manuel overstyring.
Der etableres ikke anlæg til mekanisk køling, men ventilationsanlæg skal kunne udnytte den køligere natteluft til bortventilering af overtemperaturer.
Alle områder der anvendes til læring skal overholde de samme tekniske krav samt krav til indeklima, belysning og akustik som øvrige undervisningslokaler.
Krav i Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanual for ombygning og renovering, er vedlagt som bilag, og
skal følges.
Totalentreprenør skal foretage en arbejdsmiljøgranskning af projektforslaget i samarbejde med Skoleforvaltningens arbejdsmiljøkonsulent.
4.3.2

Optisk indeklima
Byggeriet skal designes med særligt fokus på at sikre gode dagslysforhold.
Det er vigtigt at sikre at undervisningslokaler, opholdsrum og arbejdspladser får så optimeret et dagslys
som muligt. Reduktion af den kunstige belysning har væsentlig betydning for udformningen af lokaler,
samt placeringen af rum. Dagslys har flere fordele bl.a. gode farvegengivende egenskaber og medvirker
til fysisk velbefindende som sikrer eleverne det bedst mulige læringsmiljø.
Totalentreprenøren skal, som en del af projekteringen, udarbejde lysberegninger samt visuel dokumentation for dagslys og solafskærmning i udvalgte områder.
Krav i Aalborg Kommunes ’Bæredygtighedsmanual for tilbygning’ skal følges.

4.3.3

Akustisk indeklima
For at sikre gode lydforhold og fleksibilitet, så lokalerne kan anvendes til fritidsaktiviteter, heldagsskole,
specialundervisning m.m. er det som udgangspunkt et krav, at undervisningslokalerne opfylder de krav til
akustik, som gælder for daginstitutioner jf. SBI-anvisning 218. Både krav og anbefalinger i SBI 218 ønskes fulgt. Der skal være særligt fokus på efterklangstid i klasserum, grupperum og værksteder (faglokaler) hvor kravet på 0,4 sek. for daginstitutioner ønskes overholdt.
Akustikken er væsentlig for et godt læringsmiljø og det er vigtigt med differentiering af lydbilleder, alt efter
hvilken funktion og aktivitet, der skal udfolde sig i de forskellige områder.
Gode akustiske forhold i undervisningsbyggeri er afgørende for forståelse af tale og dermed for indlæring.
Den akustiske regulering skal ske med lydabsorbenter i lofter og hvis nødvendigt også på vægge.
Loftabsorbenter udføres, så de også effektivt dæmper de lave frekvenser.
Krav til støjniveau fra installationer skal overholdes ved korrekt valg, dimensionering og indregulering af
de tekniske anlæg.
Lydreduktion og støjniveau i bygningen skal som minimum overholde BR15 krav, samt øvrige gældende
normer og anvisninger.
Installationer som afgiver støj udenfor bygning planlægges og dimensioneres således at kravene i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5 overholdes.
Der skal foretages efterklangstidsberegninger i et omfang så alle rumtyper med personophold er dækket
repræsentativt.
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Krav i Aalborg Kommunes ’Bæredygtighedsmanual for tilbygning’ skal følges.
4.3.4

Universelt Design og Tilgængelighed
Udover at projektet skal forfølge overordnede intentioner for Universelt Design, skal projektet opfylde de
specifikke krav i Aalborg Kommunes ’Bæredygtighedsmanual for tilbygning.
Følgende tilgængelighedsniveauer skal sikres opfyldt i tilbygningen:



Niveau A: Helhedstilbuddet (rumnumre med bogstav H)
Niveau B: Specialtilbud (rumnumre med bogstav S)



Niveau C: personalefaciliteter på 1. sal.

Alle lovkrav om tilgængelighed fra byggelovgivningen skal opfyldes. Dette kan gøres ved som minimum at
følge SBI anvisning 230 og Bygningsnære udearealer.
Derudover skal vejledningsteksterne i SBI´s tjeklister også imødekommes enten på samme måde som
nævnt i tjeklisterne eller på en måde, der fungerer på tilsvarende niveau. Fordi Statsforvaltningen træffer
deres afgørelser i klagesager ud fra vejledningsteksterne har vejledningsteksterne status af at være indirekte lovkrav, som ikke må tilsidesættes,
Tjeklisterne findes på: http://www.sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister
Totalentreprenør skal foretage en tilgængeligheds granskning af projektforslaget i samarbejde med kommunens tilgængelighedsrådgiver og bygherrerådgiver.

4.4

Drift af bygning og udeanlæg

4.4.1

Drift og vedligehold
De fremtidige driftsforhold vil være præget af skolens rolle som både folkeskole og fritidstilbud. Bygningen
forventes ’sektioneret’ i afsnit, som overordnet vil have større eller mindre belastning henover døgnet.
Disse afsnit bør dannes i naturligt i overensstemmelse med en brandmæssig opdeling og sektionering ift.
adgang og sikring.
Der forventes brugstid af stueetagen forudsættes at være mandag-fredag fra kl. 6.30-17.00. Brugstiden
for arealerne på 1.sal (elevarealer og personalefaciliteter) forudsættes overordnet at være mandag til fredag fra kl. 8.00-16.00
De tekniske installationer skal fremføres let tilgængeligt og med hensyntagen til hensigtsmæssige serviceog vedligeholdelsesforhold. Vandrette føringsveje skal så vidt muligt, udføres, så der er plads til at udføre
mindre ændringer af installationerne som følge af ændrede ruminddelinger eller ændret anvendelse af
rummene.
Idriftsætning
Det er vigtigt for projektets succes at driftspersonalet på skolen bliver sat godt ind i det afleverede projekt.
Totalentreprenør skal forestå en instruktion og indføring af driftspersonalet i de tekniske anlæg. Instruktionen skal foregå over 2 dage med 1½ - 2 måneders forskydning. Derudover skal entreprenøren umiddel-

bart før garantiperiodens udløb kontrollere anlæggene og efterjustere anlæggene om nødvendigt. Desuden skal totalrådgiver afsætte tid svarende til min. 2 hele arbejdsdage (fordeling aftales nærmere) til at
justere og eftergå indstillinger på de tekniske anlæg i samarbejde med driftspersonalet, således at anlæggene tilpasses den aktuelle brug og driftspersonalet kan betjene anlæggene.

5

Tekniske krav

5.1

Bygningsbasis
Bygningsbasis skal udføres i henhold til anvisningen i den geotekniske rapport (se bilag). Det er op til totalentreprenøren på baggrund af den geotekniske rapport at vurdere den for projektet mest hensigtsmæssige metode for udførelse af terrændæk og fundamenter. Evt. omkostninger for ekstrafundering som er
oplyst i den geotekniske rapport skal være indeholdt i totalentreprenørens tilbud.
For detailprojektering skal der udføres nødvendige supplerende geotekniske undersøgelser. Supplerende
geotekniske undersøgelser udføres for totalentreprenørens regning.

5.1.1

Terræn
Vedrørende de aktuelle jordbundsforhold henvises til den geotekniske rapport (se bilag).
Byggefeltet, overtages som det forefindes.
På en del af grunden forefindes træer, beplantning, bevoksning, asfaltering, belægning mv. som skal fjernes og bortskaffes.
Der er indhentet eksisterende ledningsoplysninger (LER), se bilag. Forinden totalentreprisens opstart forestår bygherren omlægning af den eksisterende fiberledning og vandledning i byggefeltet. Det overlades
til totalentreprenøren at forestå evt. øvrige omlægninger/tilpasninger af eksisterende ledninger herunder
kloak, dræn mv. Der henvises til de eksisterende tegninger og LER som er vedlagt som bilag.
Muldlag afrømmes i fuld dybde under bygningsanlæg og i alle arealer, hvor der udføres terrænbefæstelser/belægninger og terrænregulering.
Muld, der skal bruges til retablering af området, kan evt. oplægges i depot ved byggepladsen. Der regnes
med et retableret muldlag på 30 cm tykkelse.
Evt. sunde bærelag som forefindes under de eksisterende belægninger kan oplægges i depot og evt. genanvendes.
Overskudsjord og -muld m.v. bortkøres og deponeres iht. Aalborg Kommunes gældende regler. Alle udgifter herunder supplerende prøver og dokumentation des angående er indeholdt i totalentreprisen.
Der er foretaget orienterende miljøundersøgelser, se bilag.
Såfremt der konstateres jordforurening i et omfang ud over det orienterende miljøundersøgelser anførte
skal bygherren straks tilkaldes, ligesom de relevante myndigheder orienteres.
Bygningen skal udføres således at konstruktioner, installationsgennemføringer mv. mod undergrunden er
lufttætte og sikres mod indtrængning af radon. Der udføres radonudluftning i nødvendig omfang og iht.
gældende regler.

5.1.1

Fundamenter
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Punkt- og linjefundamenter udføres i henhold til gældende Eurocodes og geoteknisk rapport.
5.1.2

Terrændæk
Terrændæk udføres i henhold til gældende Eurocodes og geoteknisk rapport.
Betongulve dimensioneres for belastninger iht. gældende Eurocode.
Ved anvendelse af fugtfølsomme belægninger skal der i udførelsestidsplanen tages hensyn til den nødvendige udtørring.

5.2

Primære bygningsdele

5.2.1

Ydervægge
Byggeprogrammet har ikke forudbestemte krav til ydervæggenes opbygning.
Ved anvendelse af helvægselementer skal fabrikantens anvisninger med hensyn til udtørring af elementer
respekteres, således at risikoen for revner minimeres.
Se endvidere næste punkt vedr. facader.

5.2.2

Etagedæk
Etagedæk skal udføres så krav til lyd- og varmeisolering overholdes. Dækkonstruktionen skal sikre tilstrækkelig reduktion af trinlyd jf. BR15.
Ved evt. anvendelse af let etagedæk kræves særlig dokumentation for overholdelse af krav til trinlydsreduktion.

5.2.3

Indervægge
Ikke bærende vægge
Indvendige skillevægge, der ikke er bygningsstabiliserende, skal besidde en sådan styrke, at reoler, mindre installationsgenstande og andet sædvanligt inventar frit kan ophænges uden deformation af vægge og
uden ekstraordinære foranstaltninger og således, at kravene til brand- og lydisolering kan overholdes.
Vægge ved garderober skal forsynes med forstærkningsplader fra gulv til 160 cm. over gulv.
Gipsvægge udføres som 2-lags gips på stål. Der skal anvendes ’skolegips’ og hjørneforstærkninger.

5.2.4

Øvrige skillevægge
Glas-skillevægge og partier
Glas-skillevægge og glaspartier udføres med spinkle profiler eller fuldglas. Der skal udføres grafiske markeringer og sikkerhedsglas iht. DS/INF 119 iht. krav om sikkert byggeri.
Glas i indvendige vægge samt glas i døre og ved sidepartier, skal udføres med brandklassificering iht.
BR15. Synligt indlæg af armering (trådglas) accepteres ikke.

5.2.5

Facader

Facader beklædes med slagfast gennemfarvet facadeplade som monteres i varierede bredder og længder således at der opnås et levende og sanseligt udtryk som angivet på visualiseringer i dispositionsforslaget. Facadeudtrykket skal betragtes som et strategisk oplæg og forventes bearbejdet og konkretiseret
af totalentreprenøren som del af tilbudsgivningen.
Den samlede facadedimension tilpasses de aktuelle belastninger samt isoleringskrav i henhold til energikravet.
5.2.6

Tage
Tilbudsgiver stilles frit med hensyn til den konstruktive opbygning af tage, dog således at der ikke indbygges organisk materiale i ikke-ventilerede konstruktioner og så det sikres, at tagflader ikke har en hældning
mindre end tagpapbranchens minimumsforskrifter.
Tagene skal fremstå velordnede med hensyn til gennembrydninger og øvrige detaljer og skal udføres af
kendte konstruktioner og materialer.
Ovenlys, udluftninger, ventilationsskakte og lign. udføres af kendte og afprøvede materialer og konstruktioner, så det sikres at alle gennemføringer er 100 % tætte. Samtidig indpasses disse gennemføringer i
byggeriets arkitektur og med særlig opmærksomhed på tagfladerne som byggeriets 5. facade.
Synlige installationer på taget udover solceller accepteres ikke og vil i givet fald skulle udføres med en
arkitektonisk og funktionsmæssigt integreret løsning.
Alle tagflader skal have nødoverløb (f.eks. udspyere), så en evt. tilstopning af det ordinære system ikke
medfører vandskader i konstruktioner mv.
Al udførelse af tagkonstruktion m.v. skal udføres nøje i henhold til TOR anvisninger.
Tagterrasse skal som min. udformes i henhold til BYG-ERFA, Tagterrasser Erfaringsblad (23) 07 12 29.

Generelt:
Taget er bygningens 5. facade og på grund af det store terrænspring i området bliver tilbygningens tage
synlige fra boligerne på den anden side af Stjernevej. Tagflader skal derfor udføres med særligt fokus på
det æstetiske udtryk og hermed færrest mulige skæmmende installationer. Placering af solceller skal ske
med særlig opmærksomhed på det visuelle udtryk.
Totalentreprenøren skal dokumentere designet af tagkompletteringen på samme detaljerede niveau som
dokumentation for tilbygningens øvrige facader.
På en del at taget opstilles solceller i omfang svarende til 10% af energirammen.
Ovenlys
Der skal anvendes ovenlys af anerkendt fabrikat som eller tilsvarende VELUX
5.2.7

Tagterrasser og altangange
Belægninger
Belægninger ved alle altangange udføres i overensstemmelse med krav til niveaufri adgange jf. Bygningsreglementet.
Ved valg af type belægning skal der taget højde for bruge af hjælpemidler.
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5.2.8

Udvendige vinduer og døre
Vinduer og døre udføres som træ/alu. Større facadepartier udføres som alu/alu
Alle primære rum skal have oplukkelige vinduer. Hvis der i et rum udelukkende er består af enten højtsiddende vinduer og ovenlysvinduer skal disse kunne åbnes mekanisk, og være tilgængelige i forhold til rengøring.
Der skal være mulighed for udluftning uden trækgener (naturlig ventilation) af alle opholdsrum, garderober
og fællesrum, m.v.
Vinduer med oplukkelige felter skal koordineres for indadgående/udadgående ift. eventuel udvendig solafskærmning og krav til erstatningsluft.
Alle yderdøre, herunder terrassedøre, udføres i alu system med samme robusthed som en adgangsdør.
Dør- og vindues leverandør skal være tilsluttet en anerkendt kontrolordning som f.eks. DVC
Glas
Vinduer og glasdøre skal udføres med sikkerhedsglas iht. bygningsreglementets krav.
Der skal anvendes dobbeltforseglede isoleringsruder, der er certificerede iht. DS/EN1279. Rudernes afstandsprofil skal være af typen varm kant i termoplastisk materiale. Thermoruder skal leveres med 10 års
garanti.

5.2.9

Låse
Alle yderdøre og indvendige døre monteres med cylinderlåse, cylinderringe, låsekasser og slutblik i F&P
klasse rød.
Låse skal leveres som RUKO, og programmeres som eksisterende låse. Endelig låse- og nøgleplan skal
udarbejdes i samråd med og godkendes af bygherren

5.2.10

Sikring mod indbrud
Indvendig og udvendig adgangskontrol og tyverisikring håndteres som bygherreleverance af beredskabscenter Aalborg. I den forbindelse skal der tages stilling til eksterne brugere og adgang til forskellige områder af skolen uden for åbningstid.
Totalentreprenøren skal forestå koordinering bygningsleverancerne ift. bygherrens levering af adgangskontrol og tyverisikring.

5.2.11

Solafskærmning
Solgener skal elimineres og overophedning skal imødegås jf. indeklimakrav.
Solafskærmning skal så vidt muligt integreres i facadens opbygning og arkitektoniske udtryk ved indarbejdelse af faste, vedligeholdelsesfrie løsninger.
Afskærmningen skal udføres så dagslystilgangen til og udsynet fra rummene hindres mindst muligt. Der
skal være mulighed for vedligehold og renholdelse af såvel solafskærmning som vinduer.
Supplerende kan udføres udvendig, mekanisk solafskærmning som fx screens, justerbare lameller og lignende. Solafskærmning skal være el-betjent fra de enkelte rum.

Omfang af og løsning for solafskærmning specificeres som del af totalentreprenørens tilbud og fastlægges endeligt ud fra totalentreprenørens dokumentation med BSim beregninger ifm. projektforslagsfasen.

5.2.12

Sålbænke og afdækninger
Sålbænke udføres i overflade og udseende tilpasset de udvendige dør- og vinduespartier. Sålbænke og
afdækninger udføres i robuste, form- og frostfaste materialer, der effektivt afleder vand væk fra bygningen. Sålbænke føres i siderne ind i tilstødende bygningsdele og samlinger må ikke baseres på tæthed af
elastisk fuge.

5.2.13

Indvendige vægge

5.2.14

Indvendige trapper og ramper
Trapper, ramper, reposer og værn udføres i henhold til bygningsreglementets krav til fælles adgangsveje.
Adgangstrapper forsynes med markering af det yderste af trinfladen.
Centrale siddetrappe
Den centrale siddetrappe udføres partielt med håndliste i midten således at en del af trappen kan benyttes som ’træningstrappe’ for elever.

5.2.15

Indvendige værn, komplettering
Indvendige balkon- og trappeværn skal udføres i højde og kvalitet i overensstemmelse med krav til sikkerhed jf. BR10.

5.2.16

Indvendige døre og vinduer
Døre
Døre udføres med massive dørplader med fabriksmalet eller højtrykslamineret overflade og monteret i
stålkarme. Dørplader forsynes med sparkeplader i rustfrit stål på nederste ca. 30 cm.
Døre mod vådrum skal udføres med forseglede kanter med 3 x skibslak.
Hængsler på de indvendige døre skal sikres således, at hængslerne ikke løsnes fra karme og dørplader.
Alle døre udføres med minimum tre hængsler.
Skydedøre skal være letløbende og, hvis hensigtsmæssigt, placeret i dobbeltvæg.
Bredde på døre udføres iht. lovkrav for tilgængelighedsniveau – dog accepteres ikke dørbredder < 10M.
Udvalgte døre udføres med automatik – for omfang og lokalisering henvises til rumskema.
Døre udføres med brand- og lydklassifikation i overensstemmelse med BR15 krav og den specifikke
brandstrategi for projektet.
Dørbundstykker i brand- og lyddøre udføres med mekaniske bundstykker.
Øvrige døre udføres uden bundstykke.
Ved belægningsskift under døre uden bundstykker udføres flade dørskinner i RF stål, udlagt med overkant i samme højde som tilstødende belægninger. Belægningsovergang placeres centralt under dørbladet.
Der skal udføres ABDL på alle branddøre, hvor det kan forudsættes, at det ud fra et funktionelt, idémæssigt hensyn er ønskeligt, at dørene kan stå åbne.
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Dørpumper skal være af god, anerkendt kvalitet. Dørene skal kunne lukkes både manuelt.
Aflåselige døre forsynes med elektronisk låsecylinder i system som passer med adgangskontrol (ADK er
bygherreleverance)
Ved indgang til alle lokaler skal der være plads til lokalenummerering og navn.
Dørpumper
Dørpumper udføres ligestillet Dorma TS93 eller tilsvarende.
Dørgreb
Metal, handicapvenlige, kvalitet ligestillet Carl.F Copenhagen
Skydedøre/foldevægge
Mobilvæg udføres som centerhængt fastgjort i top og bund (ophængning- og styreskinne), og skal kunne
fastlåses i både åben og lukket position. Mobile elementer skal have fuld højde.
Elementtykkelse min. 100 mm, Lydkrav iht. BR15. Kvalitet som eller tilsvarende Habila 600 Highline.
Der skal medregnes specialoverflade som whiteboard, magnettavle, mønsterlaminat eller tilsvarende kvalitetsniveau. Kantskinner skal være indfarvet tilpasset elementernes overflade.

5.2.17

Dæk, komplettering
Vådrumsgulve udføres med fald mod afløb 1:100 på hele gulvet.
I hygiejnerum ønsker brugerne ikke fald på gulv pga. påvirkningen af arbejdsstillingerne ifm. pleje af elever på mobile vaskelejer. Vaskelejerne fungerer som badekar med afløb i bunden.
Der skal i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag undersøges muligheder for at koble vaskelejets
afløbsslange til evt. afløb i væg for at undgå afløb/fald på gulv.
Totalentreprenøren skal i sit tilbud tage højde for denne specialløsning.

5.3

Overflader

5.3.1

Generelt
Krav til konstruktioner og materialer i det følgende skal forstås som funktionskrav. Kravene fokuserer således primært på at skabe de optimale rammer for dagligdagen i en skole. Det vil sige rammerne for både
trivsel og sikkerhed for såvel børn som ansatte.
Ved valg af indvendige materialer skal det sikres, at der opnås et godt indeklima. F.eks. skal alle overflader være antistatiske, ligesom der lægges vægt på anvendelse af vedligeholdelses- og rengøringsvenlige
materialer.
Desuden er overflader og materialer medvirkende til at sikre den nødvendige lydreduktion.

5.3.2

Belægninger og beplantninger i terræn
Belægninger i terræn
Terrænbelægning ved alle udvendige døre og terrasser udføres i overensstemmelse med krav til niveaufri
adgange jf. Bygningsreglementer. Bygherre stiller dog skærpede krav ift. hovedindgangen som skal være
fuldstændig niveaufri og dermed ikke må have en kant på 6 mm.
Beplantning i terræn
Ved valg af beplantning skal der lægges vægt på et lavt pleje- og vedligeholdsniveau. Dog skal der i sansehaven være en bred variation i planter.

5.3.3

Indervægge
Indvendige vægoverflader skal generelt fremstå med robuste og vedligeholdelsesvenlige overflader.
Alle vægoverflader skal have jævne, rengøringsvenlige og vaskbare overflader. Malerbehandlet glasfilt og
vandskurede malerbehandlede vægge kan anvendes. Farvevalg kan bruges som strukturredskaber og
koordineres med bygherre
Følgende minimumsglanstrin skal overholdes;



Opholdsrum min. 15
Birum min. 15




Gange/trapperum min. 15. Vægge i trapperum lakeres de nederste 80 cm.
Køkken min. 25



Vådrum min. 25

Vægge omkring vaske skal som minimum beklædes med fliser, stænkplader eller lign.

5.3.4

Gulve
Gulvbelægningstype skal vælges svarende til rummets anvendelse, således at de overordnede funktionskrav til f.eks. rengøring, indeklima - herunder skridsikkerhed – samt bygnings- og rumakustik er opfyldt.

Der ønskes gulvbelægninger, der ud over et højt arkitektonisk kvalitetsniveau, bidrager positivt til det akustiske og optiske indeklima.
Gulvbelægninger skal overholde følgende overordnede funktionskrav:
God gangsikkerhed og skal kunne tåle belastninger fra rummenes generelle anvendelse. Således skal de
fx kunne modstå belastning fra stole- og bordben, kørsel med palleløfter ved vareindlevering og generelt
slid i daglig brug.
Belægninger mod jord skal være diffusionstætte, og gulve der rengøres ved vask eller er vandbelastede
skal være vandtætte.
Gulvbelægningerne skal være med max. slidgaranti, dog med min. fem års slidgaranti.
Gulve i vådrum skal opbygges med vandtæt membran under belægning.
Vådrumsgulve udføres med fald mod afløb 1:100 på hele gulvet med lokalt fald i bruserum med afløb 1:10
Gulvbelægningen udføres fra væg til væg, dvs. også under faste møbler mv.
Der må ikke være åbne fuger i gulvflader eller mellem belægning og vægge.
Tilbuddet skal redegøre for valg af materialer iht. tilbudslisten. Alle valg af gulvbelægninger skal i forbindelse med projektforslaget specificeres ved produktprøver og godkendes af bygherren.


Gulvtype A – Linoleum
Linoleumsbelægninger skal udføres i dimension 2,5 mm.
Linoleumsbelægninger skal udføres på korkment, hvor det måtte anses for nødvendigt for opnåelse af den påkrævede trinlydsreduktion.
Linoleumsbelægninger afsluttes langs alle vægge med fodliste af plast eller metal limet tæt mod
væggen. Valg af fodlister skal iagttage slid og mekanisk påvirkning fra eksempelvis brug gulvvaskemaskine.
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Gulvtype B – Beton, støvbundet
Gulvoverflader af beton skal støvbindes og afsluttes med klar epoxy eller med islag af neutral
farve.



Gulvtype C – Vinylgulv
Vinylbelægninger skal udføres i dimension 2 mm og med hulkehl. Hvor der udføres vægfliser skal
hulkehlen føres op bag ved nederste række fliser.
Vinylbelægninger i toiletter og hygiejnerum skal udføres med skridsikkerhedsklasse min. R11.

Vinylbelægninger kan vælges i farver og mønstre i overensstemmelse med byggeriet overordnede
designstrategi og materialemæssige udtryk.


Gulvtype D – Måtte
I vindfang ved hovedindgang og decentrale indgang skal udføres nedfældet måtte i hele vindfanget
størrelse og således at der ikke er niveauforskel mellem måtte og omgivende gulvareal.
Måtten skal neddeles så den kan håndteres og rengøres partielt. Ved hovedindgange og udgange
til legearealer placeres 2 slags måtter – en forsænket skrabemåtte og en tørremåtte.
Måtte skal udføres i robust kvalitet egnet til maksimal belastning af fod- og hjultrafik. Måtten skal
nedføres medium fod- og hjultrafik.
Måtten vælges i overensstemmelse med den øvrige designstrategi og udført eksempelvis som
sammensatte aluminiumselementer med nedfældet polyamid måtte.

5.3.5

Lofter
Indvendige lofter
Akustikken og arkitekturen skal tænkes sammen helt fra starten, således at man ikke får oplevelsen af, at
akustikreguleringen er noget, der er tilført bygningen efterfølgende, men er integreret i udformningen fra
starten. Ved montering af absorbenter skal der tages hensyn til den efterfølgende indretning af skolen, og
der skal tænkes i løsninger, som ikke er skæmmende for den arkitektur, der er tænkt ind i skolen
I de tilfælde, hvor loftbeklædningen er perforerede plader på forskalling med overliggende lydabsorbtion,
skal absorbenterne være forseglet på alle seks sider, så der ikke kan opstå problemer med fiberdrys.
Lofter skal kunne holde til ophængning af udstillings- og undervisningsmateriale.
Loftbeklædninger skal være sikret mod drys.
Hvor der skal kunne serviceres installationer skal loftet være demonterbart.
Alle lofter skal kunne opfylde kravene til akustisk regulering for de pågældende rum i overensstemmelse
med krav om efterklangstid iht. Bygningsreglementet/SBI 218
Lokalt kan der anvendes alternative lofter – f.eks. i forbindelse med opholdsnicher.
Loftlifte
Udvalgte lokaler udføres med loftlifte. Omfang jf. rumskema. Loftlifte er bygherreleverance og der skal
under projekteringen ske en koordinering mellem bygherre og entreprenør angående placering og system/type.

Udvendige lofter / underbeklædning
Det skal tilstræbes en visuel sammenhæng mellem indvendige og udvendige loftsoverflader (underbeklædning på altangange og terrasser/overdækninger) således sammenspillet mellem inde og ude understøttes.

5.4

Ventilation og VVS

5.4.1

Generelt
Gældende byggelovgivning og normer skal overholdes herunder bl.a.:
-

BR15 - Bygningsklasse 2020
Danske normer, SBI anvisninger og BYG-ERFA blade

-

Forsyningsselskabers Tekniske Leveringsbestemmelser og henvisninger
Arbejdstilsynets Vejledninger

Generelt anvendes enkle og gennemprøvede installationsprincipper for lang holdbarhed og minimal service.
Tilbudsmaterialet skal vedlægges dokumentation i form af materialelister/brochurer/tekniske beskrivelser
for de materialer, aggregater og ventilationsarmaturer mv. som ligger til grund for tilbuddet.
Ved valg af materialer og komponenter skal der tages hensyn til senere supplering og muligheden for
fremskaffelse af reservedele.
Installationer fremføres så vidt muligt skjulte over nedhængte lofter og i skakte og som synlige installationer i teknik rum.
Desuden skal installationer i videst muligt omfang projekteres således at renholdelse, vedligeholdelse og
reparationer kan foregå uden væsentlige indgreb i andre bygningsdele og befæstede arealer.
Alle gennemføringer i dæk og vægge skal udføres med godkendte spjæld og bøsninger, som overholder
krav til røg- og brandsikring, lyddæmpning samt varmeisolering.
Pumper skal være A-mærkede med CTS-modul.
Installationer isoleres i henhold til gældende normer og der udføres rør- og kanalmærkning med angivelse
af anlægsnummer, medie og strømnings retning.
Der skal etableres energimålere ved alle varme- og vandanlæg, som skal kunne kobles op på Aalborg
Kommunes energistyringssystem Energy Key.
Målerne skal ligeledes fremgå af CTS-anlægget og koblingen til Energy Key kan være her igennem.
Der skal monteres energimåler (bimålere) på:
-

Varmeforsyning
Blandesløjfe varme

-

Varme til produktion af varmt brugsvand

Der skal monteres m3 måler (bimålere) på:
Koldtvandsforsyning
5.4.2

Koldt vand til varmt brugsvand

Forsyninger
Regn- og spildevand
Regn- og spildevand udføres med separate ledninger som tilsluttes eksisterende fælleslednings anlæg på
grunden.
Vand
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Der fremføres fra den eksisterende skole koldtvandsforsyning med tilstrækkeligt flow og kapacitet, som
overtages ved grænsefladen mellem eksisterende skole og ny bygning.
Ledning fremføres over nedhængt loft i eksisterende skole.
Varme
Der fremføres fra den eksisterende skole ublandet varme med tilstrækkeligt effekt, differenstryk og temperatur som overtages ved grænsefladen mellem eksisterende skole og ny bygning.
Ledninger fremføres over nedhængt loft i eksisterende skole.
5.4.3

Ledninger i terræn
Regn- og spildevand
Regn- og spildevand udføres med separate ledninger som tilsluttes eksisterende fælleslednings anlægget
på grunden.
Der skal tilsluttes så langt tilbage i det eksisterende system som nødvendigt for at sikre nok kapacitet i
eksisterende ledninger til den forøgede kapacitet.
Der må kun udledes samme mængde regnvand fra byggefeltet som i dag og det skal derfor påregnes der
skal ske en forsinkelse eller evt. nedsivning af en del af regnvandet.
Rense-, nedløbs- og drænbrønde skal indbygges, så servicering og rensning af alle ledninger er muligt.
Ved lange fremføringer af omfangsdræn skal der i nødvendigt omfang placeres inspektions- og spulebrønde, så alle drænledninger kan spules.
Riste og brønddæksler skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til flisearealer, trug og bevoksninger m.v.
Nedløbsbrønde i veje og øvrige befæstede arealer skal indbygges, så der til enhver tid sikres tilstrækkelig
afvanding af arealerne.
Riste og dæksler på brønde skal være støbejernsdæksler, dimensioneret for den aktuelle belastning, befæstede arealer skal regnes som belastet med tung trafik.
De eksisterende installationer for regnvand og kloak skal tilpasses projektet for nybygningen.
Der skal monteres rottespærre ved tilslutning til eksisterende installation.
Der skal etableres omfangsdræn omkring bygninger samt terrændræn i nødvendigt omfang.
På terræn skal etableres en plads for afvaskning af kørestole og afvanding af pladsen skal medtages i
projektet.
Nye regn- og spildevandsledninger skal TV inspiceres og dokumentation afleveres digitalt.
Brandhane
Det er aftalt med Nordjyllands Beredskab at brandhane må nedlægges, da forsyningsledningen går tværs
gennem byggefeltet.
Arbejdet udføres efter nærmere aftale med Aalborg Vand og udgifter hertil skal medtages under nybygningen.

5.4.4

Afløb og sanitet
Afløb
Afløbsinstallationer udføres i støbejern eller lyddæmpede plastrør isoleret i nødvendigt omfang mod
brand, støj og kondens.
Ved stående faldstammer skal der over fodbøjning indbygges en let tilgængelig renselem.
Der skal sikres tilstrækkelig udluftning af afløbsinstallationen ved hjælp af udluftningsledninger ført over
tag.
Afløb for håndvaske udføres med pungvandlås og afløbsrør føres skjult i væg for tilslutning til kloak.
Der skal være gulvafløb i vaske/rengøringsrum og teknikrum.
Afløb fra køkkenvaske udføres med vandlås med studs forberedt for tilslutning af opvaskemaskine.
Afløb fra udslagsvaske udføres med vandlås og afløbsrør føres skjult i væg for tilslutning til kloak.

I hygiejnerum ønskes ikke fald på gulvet aht. arbejdsmiljøet for personalet. Der er en mobil vaskebriks
med afløbsstuds og hvis muligt ønskes en løsning, hvor der ikke er et gulvafløb i rummet.
Afløb fra vaskemaskine og kondenstørretumbler udføres med indbygningsvandlås i væg med demonterbar forplade.
Sanitet
Sanitet skal være god kvalitet af anerkendt fabrikat og leveres i hvid porcelæn med rengøringsvenlig glasur. Toiletskåle udføres væghængte og sæder leveres med låg i hvid hård formstabil plast.
Cisterner udføres som skjulte cisterner med stort/lille skyl 6/3 liter med mulighed for at indstille skyllemængder.
Køkken- og rengøringsvaske udføres af rustfrit stål.
Vandarmaturer skal være VA-godkendte og med keramiske tætninger.

5.4.5

Vandinstallationer i bygninger
Brugsvandssystemet opbygges således at krav til drikkevandskvalitet er overholdt.
Vandinstallationer skal udføres i korrosionsbestandige systemløsninger.
Alle anvendte materialer og komponenter skal være af god kvalitet og VA godkendte.
Synlige rør udføres i rustfri stålrør med press-fittings og koblingsledninger til sanitetsgenstande udføres
skjult i vægge i PEX-rør RIR afsluttet med koblingsdåse i væg med tætningsmembran og rosetter.
PEX-rør, fordelerrør, koblingsdåser mv. skal leveres i samme fabrikat.
Fordelingsledninger fremføres over nedhængte lofter, hvor også fordelerrør placeres.
Der udføres et centralt veksleranlæg for varmt brugsvand placeret i teknikrum og rørinstallationen udføres
så omfanget af cirkulationsledninger minimeres. Cirkulationsventiler skal være termostatiske og i rustfri
stål.
Der udføres selvstændige koblingsledninger til håndvaske, toiletter, brusere, køkkenvaske, opvaskemaskiner, vaskemaskiner og rengøringsvaske, som afsluttes med en reparationshane.
Der skal regnes med koldt- og varmtvandstilslutning til opvaske- og vaskemaskiner.
Der skal medregnes 2 stk. udvendige frostsikre vandhaner, den ene placeres ved en vaskeplads for kørestole og den anden placeres efter nærmere aftale med bygherren.

5.4.6

Køling
Der etableres ikke mekanisk køling i projektet.

5.4.7

Varmeinstallationer i bygningen
Varmeinstallationen skal dimensioneres til at kunne sikre en rumtemperatur på 23 ºC ved -12 ºC udetemperatur (obs, ingen eftervarmeflade på ventilation).
Der skal ved dimensionering og placering af varmegivere sikres god termisk komfort ved at der er en ensartet temperatur i det enkelte rum.
For alle primære lokaler etableres individuel rumtemperaturregulering styret af CTS-anlæg.
Der etableres vandbåret varmeanlæg primært med radiatorer og sekundært med gulvvarme og varmlufttæppe.
Varmeanlæg udføres med udetemperatur kompensering og sænkningsfunktioner opdelt hensigtsmæssigt
i forhold bygningsfysik anvendelse og benyttelsestid.
For regulering, varmefordeling og indregulering anvendes dynamiske ventiler.
Varmetilførsel til radiatorer/konvektorer reguleres med rumtemperaturfølere og i sekundære rum med radiatortermostatventiler.
Gulvvarme etableres i hygiejnerum og vindfang og reguleres efter trådløse rumtermostater med gulvvarmeautomatik.
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Ved hovedindgangen etableres i vindfanget desuden et varmlufttæppe med mulighed for opvarmningsfunktion efter rumtermostat, når døre er lukkede.
Radiatorer/konvektorer placeres ved facader under eller ved vinduer, tæt på yderdøre og leveres med
indbygget ventil, plan front og bagside, dæklister og lukkede gavle.
Radiatorer/konvektorer bestykkes med radiatorventil med forindstilling, udluftning, afspærring og aftapning, således at hver enkelt radiator kan demonteres uden afbrydelse og tømning af hele anlægget.

5.4.8

Ventilationsanlæg
Der etableres et centralt ventilationsanlæg med rotorveksler som projekteres i henhold til bygningsklasse
2020.
Krav til varmegenvindingsgraden er skærpet fra 80 til 85 % målt ved tør luft ved ens luftmængder for indblæsning og udsugning.
Ventilationsaggregatet leveres uden eftervarmeflade, men aggregat leveres med tomsektion, så det er
muligt at eftermontere en vandvarmeflade.
Ventilationsanlæg skal overholde DS 1752 Ventilation i bygninger - Projekteringskriterier for indeklimaet,
Tabel 1, klasseværelse kategori B.
Aggregat/rotor skal ved arbejdspunkt på 10.000 m3/h kunne opnå en indblæsningstemperatur på 17,5° C
ved en rumtemperatur på 22° C og udetemperatur på - 10° C.
Filtre på både indblæsning og udsugning skal være F7 lavenergi posefiltre.
Der etableres ventilation med variabel luftmængde (VAV) i alle primære rum og øvrige rum ventileres med
en fast luftmængde (CAV).
I rum med VAV-styring skal man i brugstiden kunne regulere fra grundventilation og op til 100 %.
Det aktuelle behov ved VAV-styring reguleres efter CO2- og temperaturføler i det enkelte rum.
Når der ikke er personer til stede skal en bevægelses sensor i hvert enkelt ”VAV rum” sikre at ventilationen i rummet reduceres til et minimum.
Indblæsningsarmaturer skal dimensioneres og vælges optimalt både i antal og placering samt maksimal
luftmængde pr. armatur.
Indblæsningsarmaturer skal kunne håndtere en variabel luftmængde der ved enhver aktuel luftmængde
skal kunne indblæse luft med en undertemperatur på 6 °C uden at give trækgener eller kuldedrop.
Der skal foreligge dokumentation for at indblæsningsarmaturer kan indblæse med minimum 6 °C underkølet luft i hele variationsområdet.
Alternativ til indblæsningsarmaturer kan måske være et ventilationsloft med diffus indblæsning, som samtidig kan regulere rum akustikken.
Udsugning fra toiletter og hygiejnerum etableres med separat(e) udsugningsanlæg med afkast over øverste tagflade.
Til køkkenemhætter skal leveres kanalinstallationer og eksterne ventilatorer med en ydelse på 600 m3/h.
Det skal ved detailprojekteringen sikres at der ikke sker kortslutning mellem luftindtag og afkast og faldstammeudluftninger.
Til et hvilket som helst vilkårligt rum skal kanaler og armaturer dimensioneres til 100 % luft.
Ved flere rum kan der indregnes en samtidighedsfaktor på hovedkanaler og ventilationsaggregat efter
følgende samtidighedstabel:
1 rum
2 rum
3 rum
4 rum

100 %
100 %
100 %
100 %

5 rum
6 rum
7 rum
8 rum
9 rum
10 rum
11 rum
Osv.

5.4.9

100 %
96 %
92 %
88 %
84 %
80 %
80 %
80 %

CTS anlæg
Der skal etableres et nyt CTS-anlæg.
Alle varme-, ventilations- og udsugningsanlæg, samt anlæg for varmt brugsvand skal kunne styres og
overvåges via dette anlæg.
I primære rum skal der etableres individuel styring af rumtemperatur, ventilation og belysning.
CTS anlægget skal udføres som en serverløsning og placeres på kommunens server i Aalborg som pedellen har adgang til via skolens administrative net. Anlægget skal være med åben protokol, så der er
min. 3 uafhængige firmaer, som kan servicere anlægget.
Det skal være muligt med netværksmodul for kommunikation med digital BMS i form af enten LON®,
KNX®, BACnet TM IP, BACnet TM MS/TP eller Modbus® RTU RS485 monteret internt i hovedboks,
så eftermontering eller udskiftning af netværksmodul er mulig.
Fra det digitale BMS systems brugerflade skal det bl.a. være muligt at starte/stoppe anlæg, justere setpunkt for indblæsningstemperatur, luftmængde, natkøling, udlæse driftsstatus, temperaturer, alarmer, signaler fra tilsluttede CO2 - og bevægelsessensorer.
Bevægelsessensorer anvendes både til ventilation og belysning med mulighed for selvvalgt efterløbstid.
Totalentreprenøren skal forestå al kommunikation med Aalborg Kommune og deres IT-afdeling for at få
løsningen op at stå.
Skærmbilleder
CTS-anlægget skal opbygges således betjeningsområder for anlæg er overskuelige og styringer af anlæg
foregår på en logisk måde.


Startbilledet for anlægget skal være en planoversigt over bygningen, hvor opdelingen af de forskellige anlæg vises. Fra startbilledet skal det være muligt at ”klikke” sig ind på en oversigt af de
forskellige anlæg (ventilations-, varme- og brugsvandsanlæg) med angivelse af deres betjeningsområder.



Ved ”klik” skal der fremkomme en tegning med rum hvorpå de enkelte zoner fremgår med deres
aktuelle CO2- og temperaturniveau.



Ved ”klik” på rummet skal fremkomme et billede af systemerne i rummet med angivelse af
ventil- og spjældindstillinger, samt rumtemperatur og CO2 niveau.



Desuden en angivelse af om rummet er i brug eller ej og om der er efterkøbstid.
Herfra skal det være muligt at ”klikke” over til de aktuelle anlæg (varme-, ventilations-,
udsugnings- og varmt brugsvandsanlæg) for det pågældende område.

Navngivning af betjeningsområder skal aftales med den tekniske serviceleder på skolen.
Alle alarmer der er kritiske for anlæggets drift og funktion skal etableres og vises på skærmen, så det er
enkelt for driftspersonalet at identificere dem, hvorpå afhjælpning kan sættes i værk. Det skal aftales med
driftspersonalet, hvilke alarmer, der vurderes at være kritiske.

Temperaturstyring
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Figuren viser styring af temperatur for henholdsvis varme og ventilation.
Kølestyring er hvor ventilationsmængden øges og den køligere indblæsningstemperatur køler
rummet.
Varmestyring er hvor radiatoren åbnes for at opvarme rummet ved for lav temperatur.
Indstilling af setpunkt, der hvor varme og ventilation øges, skal kunne indstilles på CTS-anlæg.
Rum temperaturføler skal placeres et repræsentativt sted i rummet 1,8 m over gulv.

CO₂ styring

Figuren viser styring for CO₂, hvor setpunkt skal kunne indstilles på CTS-anlæg.
CO ₂ følere placeres i udsugningskanalen.
Tilstedeværelse

Når der er tilstedeværelse i rummet overgår rumstyringen til styring efter ovenstående temperatur- og CO₂
styring.
Efter tilstedeværelse fortsætter styringen som efterløb.
Tid for efterløb skal kunne indstilles på CTS-anlæg og afleveres indstillet til 1.200 sek.
5.5

El og mekaniske anlæg

5.5.1

Generelt
Tilbuddet skal indeholde samtlige arbejder, leverancer og andre ydelser, der er nødvendige for de krævede arbejders fuldstændige og gode udførelse klar til drift i regulativmæssig orden.
Tilbuddet skal endvidere indeholde alle beregninger og redegørelser, der beskriver og dokumenterer de
tilbudte el-anlæg.
Inden arbejdet kan sættes i gang, skal det samlede projektmateriale forelægges bygherren og dennes
rådgiver til godkendelse.
Til de anlæg der tilbydes skal der være medregnet instruktion til serviceledere og personale.
Totalentreprenøren skal sørge for fremsendelse af al korrespondance for opnåelse af nødvendige tilladelser som der kræves for myndighedsgodkendelser af alle slags, uden dispensationer.
Totalentreprenøren varetager ALT koordinering med bygherreleverancer, herunder bl.a. placering af dåser og supplerende føringsveje.
Følgende standarder og reglementer skal som min. overholdes:



Fællesregulativet
Stærkstrømsbekendtgørelsen




Gældende dansk lovgivning
DS/EN 12464-1




Bygningsreglementet
Leverandørforskrifter




Producenters anvisninger
EMC direktivet




Forsyningsselskabets bestemmelser
Skoleforvaltningens kravspecifikation PDS installationer.




AaK’s vejledning til Belysning på Aalborg Kommunes skoler.
LER




AT bekendtgørelser
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Montagegenstande
Montagegenstande skal være nye, fuldstændigt fejlfrie og helt uden ridser og skrammer, og skal være 1.
klasses produkter.
Det må påregnes, at der på forlangende skal fremlægges dokumentation for og prøver af det tilbudte.
Alle stikkontakter og afbrydere forsynes med indgraverede tavle og gruppenumre.
Dåser opmærkes som minimum med dymo (opmærkning medtusch accepteres ikke). Alle kabler forsynes
med gruppenumre i begge ender. Der anvendes kabelnummerering af god kvalitet (opmærkning med
tusch eller dymo accepteres ikke).
Alle installationer udføres som skjulte og dåser skal være planforsænket.
Alle materialer og kabler leveres som PVC & halogenfri.
Godkendelser
Det er totalentreprenøren der er fuldt ansvarlig over for myndighederne.
Totalentreprenøren skal udfærdige de af el-forsyningsselskabet krævede tegninger, prøver, anmeldelser
og færdigmeldinger.
5.5.2

Omfang
Hovedforsyninger
Dimensionering og etablering af nye el-stikledninger og hovedkabler samt hovedforsyningsrør til datainstallationer.
Kabelbakker kabelrør og føringsveje
Dimensionering, levering og montering af kabelstiger/kabelbakker inklusive originale ophængningsbeslag,
bolte, delspor mv., til el-, maskine-, og svagstrømsinstallationer.
Tavler
Dimensionering, levering, opsætning, montering og tilslutning af nye hovedtavle samt strategisk placerede
undertavler.
Beskyttelse med indirekte berøring
Dimensionering, levering, opsætning, montering og tilslutning af al beskyttelse mod indirekte berøring.
Kraftinstallation
Dimensionering, levering, montering og oplægning af alle kraftinstallationer.
Hvidevarer
Levering, montering, hulboringer, udpakning mm. for den komplette levering af dette emne.
Lysinstallation
Projektering, levering og montering af komplet lysinstallation inklusive belysning, lysstyring og regulering
samt 230V installationer til stikkontakter osv.
Belysningsarmaturer

Projektering, levering, udpakning, opsætning og tilslutning af alle belysningsarmaturer inklusive lyskilder,
master o.l.
Sikkerhedsbelysning
Projektering, levering, montering og tilslutning af henvisningsarmaturer og panikbelysningsarmaturer med
central 230V forsyning, hvor der fra myndighedernes side stilles krav om dette.
PDS
Projektering, levering, montering, tilslutning og test af struktureret kablingsinstallation (PDS netværk) inkl.
WIFI installation.
Elevator
Dimensionering, levering, opsætning, montering, myndighedsbehandling og tilslutning af alle arbejder for
den komplette udførelse af dette arbejde.
Solceller
Dimensionering, levering, opsætning, montering, myndighedsbehandling og tilslutning af alle arbejder for
den komplette udførelse af dette arbejde i så fald der tilbydes solceller.
El til tekniske anlæg
Udover de i beskrivelsen nævnte ydelser, skal der etableres forsyning fra tavlerne til alle øvrige komponenter og maskinanlæg, som tilbudsgiveren skal udføre.
5.5.3

Forsyningsforhold
Bygningen forsynes med strøm fra eksisterende transformerstation (54118). Al koordinering med N1
(HEF), gravearbejde, udsparinger og rør skal være indeholdt i tilbuddet.
Tilslutningsafgifter betales af bygherre.
Entreprenør varetager alt bestilling af målere og oplysninger af de nødvendige tilslutningsstørrelser.
Endeligt strømbehov for den nye bygning inkl. udvidelse beregnes af totalentreprenøren og forelægges
bygherren til godkendelse. Beregningen skal afspejle en realistisk, worst case belastningssituation.
Stik & hovedledninger
Stikledningerne kan udføres som 5-leder system.
Spændingsfaldet over stikledninger skal være omkring 1 %.
Stik- og hovedledninger må max belastes med 75% af deres strømværdi.
Alle hovedledninger efter måler- og fordelingstavlen skal være med adskilt nul og beskyttelsesleder (5leder system).
Kabler i jord skal overdækkes med dækbånd og sand uden nogen former for sten. Der skal afleveres en
indmålet tegning over ”ledninger i terræn” til udlevering til bygherre.

5.5.4

Tavler
Der leveres, monteres og projekteres hovedtavle. Hovedtavlen placeres sammen i et teknikrum, hvorfra
der evt. forsynes ud til strategisk korrekt placerede undertavler.
Tavlerne skal udføres med min. 25% udvidelsesmuligheder til dinskinne materiale.
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Strømskinner skal ligeledes udføres, således belastningen kan øges med 25%.
Tavlerne udføres i pladekapslet format. Under 63A som form 2B – over 63A som form 4A.
Tavler skal udføres med kabelfelter med en bredde på minimum 30 cm.
Tavlerne skal være beskyttet med transientbeskyttelse.
Tavler skal udføres for lægmandsbetjening. Der skal være indgangsafbryder i alle tavler med betjeningsgrebet ført gennem tavlefront.
Grupper under 35A skal udføres som automatsikringer.
Til forsyninger af undertavler kan der anvendes QSA eller maksimalafbrydere.
Tavler opmærkes med et unikt tavlenummer, der angiver type, nr. og placering.
Tavledokumentation skal placeres i lomme bag tavlelåge.
Der skal være min. 70 cm fri plads foran alle eltavler. Tavler placeres i forhold til evt. døre således, at der
er 70 cm fri plads foran tavler ved åben dør.
Tavleforsidetegninger skal godkendes af bygherren inden produktion.
Tavler skal rengøres og støvsuges inden aflevering.
Der udføres bimåler til ventilationsanlægget, denne skal kunne fjernaflæses via CTS-anlægget.
Tavler skal termograferes og kritiske forhold afhjælpes. Termograferingen skal udføres efter at tavler har
været belastet i minimum 14 dage samt inden 1-års gennemgang. Termografering skal udføres af uvildigt
firma godkendt af forsikringsbranchen. Termograferingen skal godkendes med rapport som forelægges
bygherren. Alle udgifter til termografering og afrapportering skal være indeholdt.
5.5.5

Føringsveje
Der skal etableres hovedføringsveje i form af kabelbakker/stiger over nedhængte lofter. I installationsskakte og i teknikrum over tavler skal der etableres lodrette kabelstiger. Over centraler m.m. kan der anvendes lodrette gitterbakker. Endvidere anvendes sekundære føringsveje i form af kabelbakker, rør, installationskanaler, m.v.
Ved forlængelse, retningsændring, afgrening mv. benyttes de originale samlestykker o.l.
Kabelbakker må ikke føres gennem igennem væg eller dæk med El-60 klassifikation.
Kabelbakker opdeles i minimum 3 spor for hhv. svagstrøm, stærkstrøm og maskininstallation.
Respektafstande mellem de forskellige installationsarte skal overholdes.
Der kan anvendes særskilte føringsveje til EDB-installationer.
Føringsveje skal udføres så kabler er tilgængelige og udskiftelige.

Samtlige føringsveje skal dimensioneres med plads til både de el-tekniske installationer som udføres under denne entreprise samt de maskiner og el-tekniske installationer som der forberedes for eller afsættes
plads til.
Det er et ufravigeligt krav, at der i enhver føringsvej, skal være plads til min. 20 % udvidelse af kabelinstallationen. Der skal etableres bæringer pr. min. 2,5 meter, samt ved alle retnings- og niveauændringer,
samt afgreninger.
Hvor kabelbakker, gitterbakker, samt kabelstiger skal forsynes med spor for de forskellige installationskategorier, skal hvert spor opmærkes med et robust, holdbar skilt med farver og tekst.
Installationskanaler:
Installationskanaler skal være:
• Hvid farve
• PVC & Halogenfrie
• Udført med delespor for installationer som angivet under føringsveje.
Ved etablering af kontorarbejdspladser: Arbejdsstationer skal så vidt muligt placeres i installationskanaler.
Der skal udføres installationskanaler i omfang således at der opnås fleksibilitet i placering af arbejdsstationerne.
I det store hjælpemiddelsdepot (H.0.02) udføres også installationskanal.
Med hensyn til opdeling af installationerne ved hjælp af skillespor, udføres dette under samme betingelser
som for kabelbakker.
Hvor installationskanaler etableres på udvendige hjørner skal der anvendes formstykker.
Hvor installationskanaler føres til loft skal kanalen føres gennem loftet, loftet tilpasses omkring kanalen og
låg deles 5 cm under loft.
Tætninger:
Der skal udføres tætninger af alle gennemføringer. Der vil sige brand-, vand- og lydtætninger. Principper
for tætninger skal fremsendes til godkendelse hos bygherre inden udførelse.
Kabler i terræn
Til fremføring af forsyningskabler og til installationer i terræn skal der under befæstede arealer nedlægges
kabeltrækrør. Kabelrør skal afsluttes i komponenter eller samlebrønde. Placeres brønde i belægninger
skal disse være i betonkegle og med støbejernsdæksel.
Kabelrør skal efter itrækning af kabler lukkes forsvarligt for træk, lugtgener, indtrængning af vand og skadedyr.
5.5.6

Potientialudligning
Alle installationer beskyttes ved hjælp af fejlstrømsrelæer.
Der udføres udligningsforbindelser som anført i SB6. Arbejdet omfatter følgende udligningsforbindelser:
 Hovedudligningsforbindelse iht. SB 413.1.2.1


Supplerende udligningsforbindelse iht. SB 413.1.2.2 hvor betingelser for beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen ikke kan opfyldes



Lokale supplerende udligningsforbindelser iht. 701.411.1.6 i badeområder
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Funktionsmæssig udligningsforbindelse iht. SB 548.7.2 af metalliske føringsveje og rørsystemer
Hovedudligningsforbindelser udføres i alle teknikrum




Lokale supplerende udligningsforbindelser udføres i badeområder på alle etager.
Funktionsmæssig udligningsforbindelse udføres på rørsystemer i hele bygningen



Diverse rør- og kanalsystemer i teknikrum og i installationsskakte

Alle føringsveje skal udlignes i deres fulde udstrækning. I alle hovedføringsveje fremføres der 50 mm 2
blank PE leder på ydersiden af føringsvejen.
Det skal sikres at alle stykker føringsvej er tilsluttet udligningsforbindelsen.
Der skal endvidere etableres god elektrisk forbindelse mellem PE leder og føringsvej for min. hver 1 m.
Samling af PE-ledere skal udføres med kabelsko under fælles bolt eller vha. CU parallelklemme.
Der etableres udligningsforbindelse fra alle EDB-krydsfelter og rackskabe uanset installationskategori, til
hovedjordskinne i form af 6 mm2 PE-leder.
5.5.7

Belysning
Generelt:
AaK’s vejledning for Belysning på Aalborg Kommunes skoler skal altid overholdes.
Der skal anvendes LED lyskilder. Kompaktrør og erstatnings LED lyskilder accepteres ikke.
Farvegengivelsen skal generelt være på mindst Ra>80 (CRI) for at opnå optimalt naturligt lys. Graden af
farveafvigelse (MacAdam-faktoren) mellem hver lysdiode skal i disse armaturer være så lav som muligt
(SDCM<3) for at få den mest ensartede farveoplevelse.
Levetiden for LED lyskilder skal generelt være min. L80B10 50.000h.
Armaturer leveres generelt med dali-spoler.
Umiddelbart inden armaturer kan ordres, skal el-entreprenør fremskaffe et stk. armatur af hver type. Disse
prøvemonteres og godkendes af byggeledelsen før endelig ordreafgivelse.
Prøveophængning samt fremskaffelse af prøvearmaturer, skal være medregnet.
Farvetemperatur skal være 4000K, hvis der jf. DS/EN 12464-1 er et højere krav er det gældende.
Bygherre skal i særdeleshed gøres opmærksom på kelvingraderne, således der ikke bagefter opstår tvist.
Armaturer
Samtlige armaturer skal vælges ud fra såvel æstetiske krav samt krav om lavt energiforbrug.
Der stilles følgende krav til armaturernes virkningsgrad/output:
 70 % for polyesterarmaturer



50 % for spejl- og vægarmaturer
LED downlights 80lm/W ud af lampen




LED armaturer med Ra>80 120lm/W ud af lampen
LED armaturer med Ra>90 100lm/W ud af lampen

Hvor der anvendes påbyggede armaturer skal disse, af hensyn til rengøring, være uden opadvendte
vandrette flader. Nedhængte armaturer må kun anvendes efter nærmere aftale med bygherren.
Armaturer over spejle skal have længde svarende til spejlenes bredde.
Rene plasticarmaturer eller armaturer med plastendegavle accepteres ikke.
Optik/afskærmning skal være af en kvalitet der sikrer en lav blænding (UGR>19). I lokaler hvor elever kan
forventes at kigge lige op i belysningen, skal der anvendes armaturer med ekstra lav blænding vha. opal
afskærmninger.
Lys indvendig:
Der skal benyttes indbygningsarmaturer som er tilpasset en integreret loftsplan. Der opsættes også tavlearmaturer i henhold til loftsplan.
Lys i lofter må ikke kollidere med loftliften.
Lysstyring
I alle rum med dagslysindfald udføres dagslysstyring i flere zoner ved hjælp af belysningsfølere og dæmpbare spoler.
AaK’s vejledning til Belysning på Aalborg Kommunes skoler skal følges vedrørende opbygningen af styringen og placering af tryk.
I helhedstilbuddet (H) gælder følgerende undtagelser:
 Der er krav om 1.000 lux i alle rum



Ra indeks højere end 90
Lys tændes/slukkes manuelt i alle rum, ingen bevægelsessensorer



I alle basislokaler udføres 2 tændinger, én til armaturer langs lokalets vægge (hvilelys) og én til
armaturer i midten af lokalet (prima/arbejdslys)




Der udføres lysdæmpning i alle rum og på alle tændinger
Der udføres ét ”sluk alt” tryk ved udgangsdøren. Endelig placering aftales med bygherren

DIN skinne komponenter for lysstyring skal placeres i eltavle i teknikrum.
Terræn/facader:
Samtlige armaturer skal vælges ud fra såvel æstetiske krav samt krav om lavt energiforbrug. Armaturerne
skal leveres med HF-forkoblinger og minimum være i vandalklasse IK08. Armaturer vælges efter højt arkitektonisk niveau.
Belysningen skal skabe en positiv visuel oplevelse samt tage hensyn til særlige behov for synshandikappede.
Udendørs armaturer skal være udført i aluminium med en overfladebehandling med høj korrosionsgrad.
Parkarmaturer leveres med sikringsindsatse.
Lys i terræn:
Til lege- og parkeringspladser skal der anvendes høje master med projektører på. På adgangsveje anvendes parklamper på master. Parklamper skal etableres med designmaster eller koniske rørmaster.
Til udvendige stier, kan der anvendes pullerter.
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Alle niveauspring/ændringer skal være belyst.
Udvendige bygninger
Til udvendige bygninger (containergård/renovation og cykelparkering) og lys på facader, skal der etableres belysning. Belysning skal være med påbygningsarmaturer, i samme familie som park- og pullertarmaturer om muligt, dog minimum med samme overfladebehandling. I lukkede rum kan anvendes polyesterarmaturer IP65.
Alle indgangs/udgangsdøre skal være belyst.
Der understreges at hovedindgangen skal være særlig oplyst, således den nemt kan ses, når man nærmer sig byggeriet.
Alt udvendig belysning måles med egen bimåler.
Lysstyring udvendig:
Belysning i terræn og på facader skal styres via CTS-anlægget via omskifter i tavlefronten skal det være
muligt at overstyre ”on – off – auto”.
Der skal ved valg af kabeltype og dimension tages hensyn til spændingsfald over lange afstande.
Lamperne i terræn skal have mulighed for at dæmpe 50% af belysningsstyrk en ved et givent tidspunkt.
Lysberegning
Der skal præsenteres lysberegninger for repræsentative rum på bygherrens foranledning.
Lysberegningerne skal indeholde dokumentation for at alle designparametre er overholdt.
Krav til lysniveauer fremgår af DS/EN 12464-1 samt tillæg.
Værdierne skal samtidig betragtes som absolutte minimumsværdier for middelbelysningen i rummene.
Ved beregning skal der anvendes standard refleksionsværdier for gulve, vægge og lofter.
Installation
Såfremt der vælges at anvende stiksystem for armaturerne, skal denne udføres som fast installation og
minimum opfylde følgende:

5.5.8



Der må ikke sløjfes imellem armaturerne. Armaturernes ”tilledning” skal være tilsluttet en T-afgrening/dåse.




Evt. T-afgreninger, samlinger m.m., skal være fastgjort til bygningsdele eller føringsveje.
En komplet stikforbindelsesinstallation skal udføres i 1,5 mm2.



En komplet stikforbindelsesinstallation skal udføres således at samtlige kabler er fastgjort til lofter
med kabelholdere eller bøjler (tilledninger undtaget).



”Overskydende” kabellænger ringes sammen og fikseres med kabelbindere og fastgøres på loft.

Lys- og kraftinstallationer
Generelt:
230V stikkontaktmateriel skal være for 1 modul dåser og uden afbryder.
Samtlige stikkontakter placeres hensigtsmæssigt i forhold til andre installationer samt den forventede indretning og brug af det pågældende rum.

Stikkontakter skal placeres i 300mm ofg. Rengøringsstikkontakter på ganglinjer placeres i 1100 mm ofg.
Antal og fordeling
Der etableres tilslutningssteder samt tilslutning af alle anlæg, maskiner og apparater. Der skal endvidere
etableres tilslutningssteder til bygherreleverancer samt til udstyr der kun afsættes plads til.
Antallet af stikkontakter fremgår af rumskemaet.
Der må ikke være rum, hvor der ikke er placeret stikkontakter i.
Derudover etableres der følgende:


Der skal etableres 6 stk. udvendige stikkontakter jævnt fordelt på facader samt 3 stk. på tagterrassen.




Der etableres forsyning til loftslift i alle rum.
Der etableres stikkontakter i loftet i alle basislokaler, værksteder og fællesrum til forsyning af frit



stående borde. 1 stk. stikkontakt til hvert bord.
I vaske/rengøringrum etableres stikkontakt for oplader til gulvvaskemaskine og tilslutning for va-



skemaskiner og tørretumbler (industrimodeller).
I køkkener etableres 3 disponible stikkontakter over bordplade jævnt fordelt, samt til alle hvideva-



rer.
Der etableres forsyninger til døre med automatisk åbning. Omfanget skal ses på arkitektprojekt.




Der etableres forsyning til alle hæve/sænke toiletter og vaske.
Der etableres forsyning til briks i hygiejnerum.



Der etableres forsyning til blandingsbatterier.

I alle rum, undtagen toiletter, skal der placeres 1 stk. rengøringsstikkontakt ved indgangsdøren/-dørene i
forbindelse med lysafbryder.
I gange placeres rengøringsstikkontakter i omfang så der ikke noget sted er mere end 10 m til nærmeste
rengøringsstikkontakt.
En 10A 1P+N automatsikring må max forsyne 10 rengøringsstikkontakter.
5.5.9

Arbejdsstationer
Arbejdsstationer skal forsynes via 1P+N sikringsmateriel på maks. 10A.
Fejlstrømsrelæer foran arbejdsstationer skal vælges i en type som tager højde for de forekommende pulserende jævnstrømme og overlejrede DCstrømme.
Der må maksimalt tilsluttes 5 arbejdsstationer til hver sikringsgruppe (ca. 400W pr. arbejdsstation). Stikkontakterne skal forsynes fra gruppeafbryder med separat fejlstrømsrelæ.
Højderne på arbejdsstationerne skal koordineres med bygherre.
Der laves arbejdsstationer i henhold til rumskemaet.
Antallet af arbejdsstationer skal tilpasses en godkendt indretningsplan, således der som min. er en arbejdsstation pr. arbejdsplads eller hvad der ellers kan have behov for arbejdsstation, såsom printere,
skærme o.l.
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Arbejdsstationer (A1) bestykkes som følger:



1 x dobbelt PDS-udtag
2 x ALM-stikkontakter



2 x EDB-stikkontakter

Der leveres og monteres P-station (P1) til projektor i henhold til rumskemaet.
P-stationer skal bestykkes og opbygges i henhold til bilag ”princip for installationer ved interaktiv tavle”.
Leverance af projektor er bygherreleverance – derfor skal der påregnes koordinering med leverancen af
denne.
AP (WLAN):
 1 x dobbelt PDS udtag
Tegning med placering af AP’er sendes til bygherren for godkendelse.
AP’er leveres af bygherre, men opsættes og opmærkes af el-installatør. De placeres under loftet.
De AP’er som bygherre leverer, har en dækningsradius på ca. 30m. Der skal overalt i bygningen etableres AP, så der altid er trådløs dækning for personale og elever.
5.5.10

Hvidevarer
Alle de leverede hvidevarer skal udføres med jordforbindelse (her tænkes specielt på køleskabe).
De tilbudte hvidevarer skal være egnet til institutionsbrug.
Alle de tilbudte hvidevarer skal koordineres med øvrige arbejdere, herunder køkkenleverancen – dette for
at sikre, at de angivne hvidevarer også fysisk kan installeres. Endvidere skal der foreligges datablade til
bygherre, før hvidevarer kan sættes i ordre.
De nævnte hvidevarer er at betragte som og dermed ligestillet.
Fællesrum/DUS

Fællesrum/base

Base/fællesrum

(S)

(H)

1 stk.

1 stk.

Køleskab

1 stk.

Kogeplade

1 stk.

1 stk.

Emhætte

1 stk.

1 stk.

Opvaskemaskine

1 stk.

Ovn

1 stk.

Mikrobølgeovne

1 stk.

1 stk.

Vaskerum

1 stk.
1 stk.

1 stk.

1 stk.

Vaskemaskine

4 stk.

Tørretumbler

2 stk.

Der leveres og monteres hvidevarer i henhold til ovenstående skema.
For køleskab gælder følgende:



Energiklasse A+
Energiforbrug på 148 kWh/år




Dynacool
LED lys




Kapacitet på 297 ltr.
Opvarmningstid ved strømsvigt: 24 timer




Luftlydemission på 39 dB
Mål H x B x D: 185 x 60 x 63 cm




Vendbar låge
Hvid




Easyopen
Dørhylder skal kunne rengøres i opvaskemaskine.




Skal være monteret på hjul, de to forrest med lås (krav)
Temperaturindikator i fronten af låge.

For kogeplade gælder følgende:



Indbygges i bordplade
Betjening via sensorknapper




Holde varm-funktion
Glaskeramik, slebet




TwinBooster
Vario-zone




Induktion
60 cm bred



Min. 4 kogezoner

For emhætte gælder følgende:
 Væghængt



Energiklasse A+
LED lys




Samme bredde som kogeplade
Sugeeffekttrin




Sugestyrke min. 600 m3/t
Fedtfilter (må rengøres i opvaskemaskine)




Lydniveau max 56dB
Der udføres ekstern motor



Hvid

For opvaskemaskine gælder følgende:
 Energiklasse A++



Doseringsassistent
Aquasensor & Mængdesensor




Varmeveksler
Afkalkningselektronik




Elektronisk indikator for manglende salt & afspændingsmiddel
Selvrensende filtersystem




Inderkar i rustfri stål
Sikkerhed: Aquastop




Farve: Hvid
Display i front




Lydniveau max 49 dB
Levnedsmiddel kontrol’s krav på slutskyl på 80 grader



Komfortdørlås
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For ovne gælder følgende:



Til indbygning
Separat ovn for indbygning




Energiforbrug 0.79 kWh til 0.99 kWh - energiklasse A
Ovnvolumen, 67 l



8 ovnfunktioner: Over-/undervarme, Undervarme, Varmluft, Pizza funktion, Optøning, Varmluft/impulsgrill, Stor VARIO grill, Lille VARIO grill




Stegetermometer
Displayfarve hvid og blå lysdioder




Temperaturregulering fra 50 - 270°C
Automatisk lynopvarmning




Ovnlåge med softClose
Fuldt glas i inderdøren




Type af ovnrum: Glat
Elektronisk timer




Fronttemperatur maks. 40°C, målt midt på døren ved 180º C over-/undervarme efter 1 time
Sikkerhed: Børnesikring med nøglefunktion, Mekanisk børnesikring til lågen, Køleblæser




Glas, Rustfrit stål betjeningspanel
Forsænkbar(e) betjeningsknap(per), Cylinderknapper




Ovnbelysning med 1 lampe i loftet
Fronttemperatur maks. 40°C



Pyrolytisk selvrensning

For mikrobølgeovne gælder følgende:
 Microbølgeovn for indbygning



Mikrobølgeeffekt på 800 W
5 effekttrin




Ovnrum på 16,8 ltr.
Lydniveau på maks. 60 dB

For vaskemaskine gælder følgende:



Min kapacitet: 8 kg
Justering af vandmængde ifht. mængden af vasketøj




Tromle: 75 liter
Kold og varmtvands tilslutning




Automatisk tilsætning af flydende vaskemiddel (sæbedoseringsanlæg komplet)
Stålsokkel




Lydniveau ved vask / centrifugering, max 70 / 78 dB
Rustfrit og galvaniseret stål




Reduceret vibrationer
Afløbspumpe



Sprogvalg

For tørretumbler gælder følgende:
 Stor lågeåbning



Max forsikring 3 x 16A
Rustfri ståltrumle



Rustfri stålfront

5.5.11




Selvrensende fnugfilter
Compass Pro-programkontrol




Kapacitet: 8 kg
Lys i tromle




Stålsokkel
Vendbar låge




Servicering via top eller bagplade.
Lydniveau: <70 dB

PDS installationer
Skoleforvaltningens kravspecifikation for kabling skal altid overholdes.
Horisontal Kabling
Til den horisontale kabling (kabling fra krydsfelter frem til PDS-udtage), skal der anvendes kat. 6A, 4x2
UTP-kabler. Hvert kabel afsluttes i kat. 6A RJ45 stik i hver ende (patchpanel i krydsfeltet og udtag i arbejdsstation).
Kabler og PDS konnektorer skal være i samme fabrikat.
Fremføring af kabler løst i eller på bygningsdele, på vandrette kabelstiger, direkte i gitterbakker eller på
kabelbøjler accepteres ikke.
Fiberforbindelse
Der udføres en ny fiber forbindelse mellem skolens nuværende hovedkrydsfelt og det her etableret underkrydsfelt.
Krydsfelter
Krydsfelter skal etableres i et omfang, således at PDS kabellængderne ikke overstiger den 90 m maksimum længde.
Krydsfelter bestykkes med rackskabe i antal således at nedennævnte pladskrav opfyldes.
Skabe skal have aftagelige sideplader og bagplader og være forsynet med aflåselige døre. Frontdøre skal
kunne låses med systemnøgle.
Krydsfeltet til kommunalt netværk skal bestå af 44HE gulvrack, 800x8000x2000 mm, med låger på alle
sider, ventilator i top af hvert rack samt patchkabelholdere i hver side for hver 2HE samt vandret mellem
hver andet patchpanel. Underrackskabe kan dog udføres mindre.
Der skal der være disponibel plads for montage af bygherrens aktivudstyr.
Der må derfor kun etableres 200 PDS drop pr. rackskab.
Endvidere leveres 2 stk. 1HE 5-stik power paneler for EDB stik, med glimlampe, transientbeskyttelse og
uden afbryder, monteret top og bund i rackskab.
I hvert krydsfelt leveres et antal patch-kabler svarende til antal RJ 45-udtag i krydsfeltet + 10 %.
Patchkabler skal leveres i farver og længder efter nærmere aftale med bygherren.
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Krydsfelter skal disponeres iht. bygherrens ønsker. Opstalt som viser komponenternes placering skal
fremsendes til bygherrens godkendelse.
Bygherren leverer aktivt udstyr som routere, switches, UPS m.v.
Opmærkning
Krydsfelter opmærkes med et unikt nummer, som refererer til placering, etage og nr.
PDS udtag i henholdsvis rum og patchpaneler opmærkes med krydsreferencer og udtags nr. Dvs. at man
ved et krydsfelt skal kunne lokalisere hvor et PDS udtag er at finde i bygningen. Eksempelvis med etage,
rum og udtags nr. Omvendt skal der på PDS udtaget i rummet være reference til krydsfeltet. Opmærkning
af kabler skal udføres så der ligeledes er krydsreference til begge tilslutningspunkter (PDS udtag og
patchpanel).
Test og dokumentation
Der skal ved anlæggets aflevering være udfærdiget detaljeret rapport indeholdende komplette testresultater for samtlige kabler og udtag i installationen.
Det er et krav at der anvendes materiel fra samme leverandør, således at den færdige dokumentation kan
anvendes til en komplet certificering af anlægget.
Dokumentation skal ud over test omfatte:



Plantegning med stikplacering, nummereret
Liste med stikkenes placering i X-feltrum.



Planer over fiberringstruktur

Ovennævnte dokumentation skal fremsendes til AaK kommunes IT afd. I Word dok.
5.5.12

Brandtekniske anlæg
ABA, AVA, ABDL-signal
Disse anlæg leveres som bygherreleverance. Bygherrens leverandør skal have adgang til hovedføringsvejene i bygningen.
Brandventilation/røgudluftning:
Såfremt myndighedskrav kræver dette, etableres brandventilationsanlæg eller røgudluftning jfr. DBI Retningslinje 027, Brandventilation.
Totalentreprenøren skal projektere, levere, montere, CE-mærke, tilslutte og funktionsafprøve brandventilationen i henhold til DBI’s krav hertil.
Sikkerhedsbelysning
Såfremt myndighedskrav kræver dette, etableres sikkerhedsbelysningsanlæg.
Projektering, levering, montering og tilslutning af henvisningsarmaturer og panikbelysningsarmaturer med
central 230V forsyning.
Anlægget skal være med overvågning og armaturerne bestykket med LED lyskilder.

5.5.13

Teleslynge
Der skal etableres installation for teleslyngeanlæg eksklusiv forstærker.

Placeringen er i henhold til rumskemaet.
Arbejdet skal udføres i henhold til kravene i DS/EN 60118-4:2015. Elektroakustik
Sløjfer skal lægges i gulvopbygningen og lægges så tæt på gulvoverfladen som muligt, dvs. længst væk
fra armeringsjern i betongulvet. Kabler trækkes i Ø20 mm beskyttelsesrør i plast og afsluttes i dåse 300
mm ofg.
5.5.14

ADK, AIA og ITV
Disse anlæg leveres som bygherreleverance. Bygherrens leverandør skal have adgang til hovedføringsvejene i bygningen.

5.5.15

Elevator
Der skal leveres, monteres og tilsluttes komplet ny elevator i de på tegninger anførte størrelser. Elevatorer
skal være handicapegnet og med mulighed for transport af plejeseng og personale/elever samt at være
godkendt herfor.
Der skal fra elevatoren udføres den lovpligtige alarmoverførsel og samtaleanlæg til alarmcentral.
Elevatorens synlige dele skal være i rustfristål, med spejl på hele den ene side og med indbyggede belysning (LED). Alle overflader, fronter, inddækninger, paneler, og betjeningsdisplays leveres i overflade som
børstet, rustfri stål. Håndlister skal være i eg og placeres 90cm ofg. Gulvbelægning i elevator skal være
aftagelige rengøringsmåtter i en lys grå farve, som endeligt skal godkendes inden den sættes i ordre.
Specifikationer:

5.5.16




Elevator skal leveres som tovbåren maskinrumsløs.
Ved hvert stop skal der udenfor elevatoren være væglæser for ADK (leveres af bygherren/ADK).




Udførelsen skal ske efter gældende lovgivning og standarder.
Ca. 1600 kg elevator med kabinemål: 1,85 x 2,2 mm. Fri dørbredde skal sikre transport af senge.




Der kræves væsentlig koordinering med skaktleverandør for at fastlægge de endelige størrelser.
Al signaludveksling mellem ADK og elevator skal være medregnet.




Elevator forsynes fra egen sikringsgruppe og fejlstrømsafbryder
Elevator udføres som gennemgangselevator, med niveaufri adgang.



Krav jf. DS/EN 81-70 skal være overholdt, f.eks. handicapvenlige trykknapper og taktil markering.

Solceller
Der udføres solceller i henhold til energirammen. Dog skal min. 10% af energiforbruget dækkes af solceller.
Generelt:
Arbejdet omfatter følgende:
Komplette solcelleanlæg, solcellemoduler, montagesystem, DC-ledninger, føringsveje for DC ledninger,
invertere, tavlekomponenter, projektering, montage, tilslutning og undervisning af relevant driftspersonale.
Solcelleinvertere
Solcelle Invertere skal have en europæisk virkningsgrad på >97 %, og leveres i anerkendt fabrikat. Støjniveau max. 56 dB.
Der skal sættes CEE stikkontakt med stikprop eller sikkerhedsafbryder foran hver inverter.
Der anvendes forsikring og HPFI type B foran hver inverter.
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Solcellepaneler
Der skal anvendes mono-krystalinske solcellepaneler, med højst mulig ydeevne dog minimum 150 W/m 2.
Henholdsvis solceller og rammer på solcellepaneler skal leveres i farven sort.
De bydende skal dimensionere DC-ledninger til et maksimalt tab på 1%.
Forsyningskablerne er dimensioneret for max 1,5% spændingsfald. Kabling fra solcellerne til inverterne
skal foretages med specialkabler beregnet for højspænding og udendørs anvendelse (solcelle kabler).
Solcellerne skal monteres på montagestativer udført i kraftige stålprofiler.
Montering skal udføres efter højeste håndværksmæssig stand, og det er totalentreprenørens ansvar, at
fastgørelsen af solcellepanelerne bliver udført fuldt forsvarligt og under hensyn til danske vejrforhold på
opstillingsstedet.
Potentialudligning/transientbeskyttelse
Samtlige rammer skal udlignes så de har samme potentiale. Udligningsforbindelse etableres med 1 stk.
70 mm2 Alu-leder, som fastgøres vha. klemmer til rammesystemet. Udligningsforbindelsen fra stativerne
tilsluttes PE leder fra forsyningspunktet.
5.6

Inventar

5.6.1

Generelt
Generelt skal fast inventar, integrerede inventararrangementer i nicher, bordplader og bænke leveres som
en del af totalentreprisen – som del af byggeprogrammets funktionsbeskrivelse er omfanget oplistet rumnr. for rum-nr. Hvor der angives lås på skabe skal disse være del af det samlede låsesystem.
Desuden skal generelt også medregnes radiatorbænke, som æstetisk og funktionelt skærmer for fritstående konvektorer eller radiatorer, i det omfang at sådanne indgår i den tilbudte løsning.
Fast inventar såsom køkken, tekøkken, hylder, opbevaringsskabe, -skuffer og hylder skal generelt leveres
i en kvalitet, som designmæssigt er i tråd med byggeriets arkitektoniske strategi og som besidder en robusthed, der er egnet til den beskrevne funktion. Herved forstås et kvalitetsniveau svarende til Kolon eller
ST Skoleinventar – eller dermed ligestillet. Detaljeret fastlæggelse af materialer, farver og overflader ifm.
køkkeninventar aftales nærmere med bygherre og brugere ifm. med den videre projektering.



Korpus:

19 mm melaminplade. Sider, dæk og bund skal være sammendyvlet og limet. Solid bagbeklædning
min. 6 mm. I vaskeskabe bør bagbeklædning være aftagelig for nem adgang til servicering af rørføring
med mere.
 Massive låger
18 mm plade med højtrykslaminat eller anden overflade med tilsvarende robusthed og rengøringsvenlighed. Lågepladens kanter skal forstærkes – evt. med underlimet trækant.
 Farver
Det skal være muligt for bygherre at vælge mellem minimum 8 forskellige farver.

 Greb
Greb leveres som brugervenlige metalgreb, som er nemme at gribe om, udført i rustfrit stål eller som
metalforstærkede indfræsninger i lågefronter.
 Hylder i inventar
16 mm hvid melamin i skabsbredde op til 80 cm.
19 mm i skabsbredde over 80 cm.
 Skuffer
Skuffer og udtrækskurve skal monteres med kraftige rullebeslag, soft-close og fuldt udtræk. Fuldt udtræk skal sikre, at skuffen ikke kommer til at hænge.
 Bordplade / hylder
Højtrykslaminat bordplader og åbne fastmonterede hylder leveres som min. 28 mm. plade med højtrykslaminat overflade og ret forkant i forstærket udførelse. Der skal min. være mulighed for at vælge
mellem fem forskellige laminatfarver til bordplader.
I S.0.09 udføres arbejdsbord som RF stål med vulst og underlimede vaske.
5.6.2

Rummøbler – opholdsnicher og hotspots
Dispositionsforslaget anviser en række opholdsnicher og ’hotspots’ som er integrerede rummøbler, der
indeholder en variation af slænge-elementer, læserør, arbejdspladser etc. ’Hotspots’ tænkes også at indeholde plads til opbevaring af et par enkelte hjælpemidler samt evt. højskabe til opbevaring af læringsmaterialer.
Rummøbler skal medregnes i det antal og omfang som fremgår af dispositionsforslagets tegningsmateriale og som udført med en fast konstruktion beklædt 100% med slagfast plade eller finerbeklædning eller
tilsvarende, som bibringer rummøblerne karakter og en vis eksklusivitet. Det er ønskeligt hvis rummøblerne også bidrager som absorbenter i den samlede akustikløsning.
Rummøbler prissættes særskilt på tilbudslisten og angives i materialelisten.
Det nærmere design og funktionskravene skal videreudvikles i samråd medbrugerne i det videre projektforløb.

5.6.3

Garderober
Projektet anviser placering af og kapacitet til garderober.
Garderober er ikke omfattet af totalentreprisen og vil skulle baseres på eksisterende garderober samt nye
bygherreleverancer.
Totalentreprenøren skal påregne koordinering med bygherre gennem projekteringen til sikring af korrekt
og tilstrækkelig garderobeplads.

5.6.4

Løst inventar
Løst inventar er bygherreleverance.

5.6.5

Inventar i terræn og terrasse
Udvendige vaske og arbejdsborde med vand leveres som en del af totalentreprisen
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