HELHEDSPLAN OG RENOVERING

AFD. 22 - SKOLEVEJ

OVERSIGTSKORT
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Skolevej 3-29
14 boliger
Skolevej 31-33
2 boliger
Ombygges til
tilgængelighed
Ombygges eller renoveres uden tilgængelighed

RENOVERING AF BOLIGERNE
SKOLEVEJ 3-29
Alle boliger:
• Ny tagbeklædning med opretning af konstruktionen
• Efterisolering af taget
• Mekanisk ventilation med varmegenvinding
• Udskiftning af vinduer og døre
SKOLEVEJ 15-29 (8 stk. tilgængelighed)
• Ny indretning med tilgængelighed
• Nyt badeværelse med tilgængelighed
• Nyt køkken
• bearbejdning af udearealer for tilgængelighed
SKOLEVEJ 31 - 33 (ikke tilgængelighed)
• Ny tagbeklædning med opretning af konstruktionen
• Efterisolering af taget
• Mekanisk ventilation med varmegenvinding
• Udskiftning af vinduer og døre
• Nye facader med efterisolering

SKOLEVEJ 15-27 - TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER
- KØKKEN 1
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SKOLEVEJ 3-29 - INDRETNING AF KØKKEN
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SKOLEVEJ 15-27 - TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER
- KØKKEN 2 OG 3
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SKOLEVEJ 15-27 - TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER
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SKOLEVEJ 3-29 - INDRETNING AF KØKKEN
KØKKEN 3

900

NOTE OG SIGNATURFORKLARING
Spejl og spejl
hylde (D)

lysning ved vinduer.
Klinkemodul til godkendelse
opsætning.

Vægfliser (B)

Entreprise C udfører:
Døre jf. beskrivelsen. Overg
døre, lægges i E-fuge.
Glasvægge jf. beskrivelsen
Baderumsmøbe jf. designm
Nedhængt loft jf. fagbeskriv
Inspektionslemme, placerin
VVS entreprenør.

Nye vægge (B)
250

2000

Eksis. vægge eller dæk

Gulv falder 10 mm over en gulvklinke (B)

SKOLEVEJ 3-29 - BADEVÆRELSER

Glasvæg (C)

Skuffemodul
m. 2 skuffer (C)

Entreprise D udfører:
Installationer og sanitet jf. V

Entreprise E udfører:
Udtag ved spejl, loftudtag o
spejl.
Iøvrigt iht. EL beskrivelsen

Entreprise G udfører:
Alle vægge malerbehandle
opsættes fliser
Gerikter og dørkarm malerb

Antal badeværelser og gæs
lejlighedsplaner

900

890

886

850

Entreprise B udfører:
Nedbrydning jf. nedbrydningsplaner.
Nye vægge og terændæk jf plantegninger.
Der udføres fald mod afløb, 20 ‰ i bruseområde. 0
- 5 ‰ i øvrige områder.
Som udgangspunkt udføres der 30 mm fald fra
gulvoverkant ved dør til overkant gulvafkløb i
bruseniche.
Der udføres vådrumsmembran bag fliser og klinker,
iøvrigt iht. SBI anvisning 200.
Gulvklinker føres som angivet på tegninger og
føres ud under dør, der afsluttes med E-fuge.
Sokkelklinke udføres som min. 70 mm skåret
600 på oversiden og tilskåret med fald
klinke, vandret
Lys
mod/ved gulv.(E)
Der udføres vægfliser jf. tegninger, afsluttes min
2,40 m over færdig gulv. Vægfliser føres ind i

Spejl og spejl
hylde (D)

250

910

2000

2100

350

950

Hove

Skuffemodul
m. 2 skuffer (C)
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Skolevej 3-29
14 boliger
Skolevej 31-33
2 boliger
Ombygges til
tilgængelighed
Ombygges eller renoveres uden tilgængelighed

SKOLEVEJ 3-29 - TILGÆNGELIGHEDSADGANG

1.10

Generel note, gælder for alle boliger:
Hvor der ikke er vist gulvklinker lægges der klikgulv på dampspærre. (C)

Indholdsfortegnelse:

Der udføres facaderep jf. fagbeskrivelsen. (B)
Der udføres pudsrep. jf. fagbeskrivelsen. (B)

Side 1:
Side 2:
Side 3:
Side 4:
Side 5:
Side 6:
Side 7:
Side 8:
Side 9:
Side 10:
Side 11:
Side 12:
Side 13:
Side 14:
Side 15:
Side 16:
Side 17:
Side 18:

Der udføres nyt terrændæk i alle tilgængelighedsboliger. (B)
Der udføres punktfundamenter for nye søjler i væg jf. detaljer (B)
Alle vinduer og døre udskiftes (C).
Nye indgangsdøre skal have en fri åbning på min 77 cm. (C)
Hvor eksis. døre gøres breddere indbygges der en my muroverligger. (B)
Alle overgange mellem ny og eksis. mure og mellem lette og tunger vægge
revnearmeres. (F)
Der udføres nye lofter overalt i tilgængelighedsboliger. Generelt udføres
nedhængt loft i gang og bad for ventilation, øvrige steder er lofter direkte
monteret. (C)
Placering af nye loftlemme tilpasses eksis. spærplacering (C)
Der etableres mekanisk ventilationsanlæg (D)
Eksisterende loftlem, skolevej nr. 3 - 29 skrues fast og der udlægges
mineraluld over på den. (C)
Der udføres nedhængt loft omkring ventilationsanlæg (C). Der udføres
inspektionslem, 600x600 under varmeflader til ventilationsanlæg (C).

Forside
Skolevej 1
Skolevej 3
Skolevej 5
Skolevej 7
Skolevej 9
Skolevej 11
Skolevej 13
Skolevej 15
Skolevej 17
Skolevej 19
Skolevej 21
Skolevej 23
Skolevej 25
Skolevej 27
Skolevej 29
Skolevej 31
Skolevej 33

Der udføres ny varmeinstallation i boliger der ombygges til tilgængelighed
(D)
Alle boliger forsynes med røgalarm, et stk. på bolig. (E)

Rev.
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Skolevej 3
Målestok 1:75

Bad

Vindfang

Toilet

Værelse2
Køkken
Bryggers
8M
klimadør

Mellemgang

Note og signaturforklaring:
Eksisterende vægge

EL
Skab

Træbeklædning monteres på eksis. ydervæg (C)

Værelse1
Loftlem

Loftlem

Eksisterende indretning
bibeholdes
Tegning er vejledende

Soveværelse

600x600 mm loftlem uden stige, placering tilpasses
eksis. spær. Inkl. hultagning i eksis. loft.
Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Der udføres nye panellysninger ved alle vinduer og
døre (C)

Stue

Dør til bryggers udskiftes til klimadør (C)
Kammer

Radiatorer under stuevindue de og genmonteres for
udskiftnign af vinduer (D)
Ventilationsanlæg placeres over nedhængt loft i
mellemgang. (D)
Der udføres nedhængt loft i mellemgang med
adgangslem (C)
Der udføres inddækning af ventilationskanaler (C)
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sag nr.
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Skolevej 5
Målestok 1:75

Bryggers
Toilet

Vindfang
Værelse2

Note og signaturforklaring:

Køkken

Eksisterende vægge
Bad
8M
klimadør

Træbeklædning monteres på eksis. ydervæg (C)

Mellemgang
EL

Loftlem

Skab

Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Der udføres nye panellysninger ved alle vinduer og
døre (C)

Loftlem

Eksisterende indretning
bibeholdes
Tegning er vejledende

Stue

600x600 mm loftlem uden stige, placering tilpasses
eksis. spær. Inkl. hultagning i eksis. loft.

Værelse1

Soveværelse

Dør til bryggers udskiftes til klimadør (C)
Radiatorer under stuevindue de og genmonteres for
udskiftnign af vinduer (D)
Ventilationsanlæg placeres over nedhængt loft i
mellemgang. (D)
Der udføres nedhængt loft i mellemgang med
adgangslem (C)
Der udføres inddækning af ventilationskanaler (C)

Særlig for denne type:
Skab til loft igang
Alle lofter er listelofter monteret direkte under rørpuds.
Væg pudses efter nedbrudt forsatsvæg. (B)
Nyt trægulv i alle 3 værelser (C)
Nyt træbetonloft i alle 3 værelser. (C)
Alle vægge i alle 3 værelser malerbehandles (F)
Radiatorer i værelser de og genmonteres for ent. B, inkl. tilpasning
af rør. (D)
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sag nr.
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Skolevej 7
Målestok 1:75

Pulter
kammer
Vindfang

Pulterkammer

Toilet

Værelse2

Note og signaturforklaring:

Køkken
Bryggers

Pulterkammer

Pulterkammer

Eksisterende vægge

8M
klimadør

Mellemgang

Træbeklædning monteres på eksis. ydervæg (C)

EL
Skab

Loftlem

Værelse1

600x600 mm loftlem uden stige, placering tilpasses
eksis. spær. Inkl. hultagning i eksis. loft.
Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Der udføres nye panellysninger ved alle vinduer og
døre (C)

Loftlem

Eksisterende indretning
bibeholdes
Tegning er vejledende

Dør til bryggers udskiftes til klimadør (C)
Stue

Radiatorer under stuevindue de og genmonteres for
udskiftnign af vinduer (D)
Ventilationsanlæg placeres over nedhængt loft i
mellemgang. (D)
Der udføres nedhængt loft i mellemgang med
adgangslem (C)
Der udføres inddækning af ventilationskanaler (C)
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Skolevej 9
Målestok 1:75

Note og signaturforklaring:

Pulter
kammer

Eksisterende vægge
Toilet

Vindfang

Træbeklædning monteres på eksis. ydervæg (C)
Værelse2
Loftlem

Køkken
Pulterkammer

Pulterkammer

Bryggers
8M
klimadør

600x600 mm loftlem uden stige, placering tilpasses
eksis. spær. Inkl. hultagning i eksis. loft.
Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Der udføres nye panellysninger ved alle vinduer og
døre (C)

Mellemgang
EL

Dør til bryggers udskiftes til klimadør (C)

Skab
Værelse1
Loftlem

Eksisterende indretning
bibeholdes
Tegning er vejledende

Radiatorer under stuevindue de og genmonteres for
udskiftnign af vinduer (D)
Ventilationsanlæg placeres over nedhængt loft i
mellemgang. (D)
Der udføres nedhængt loft i mellemgang med
adgangslem (C)

Stue

Der udføres inddækning af ventilationskanaler (C)

Særlig for denne type:
Vandret loft i stue
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Skolevej 11
Målestok 1:75

Pulter
kammer
Vindfang

Note og signaturforklaring:

Pulterkammer

Eksisterende vægge

Toilet

Træbeklædning monteres på eksis. ydervæg (C)

Værelse2
Køkken

Loftlem

Bryggers
8M
klimadør

Mellemgang

Bad

Pulterkammer

600x600 mm loftlem uden stige, placering tilpasses
eksis. spær. Inkl. hultagning i eksis. loft.
Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Der udføres nye panellysninger ved alle vinduer og
døre (C)

EL
Skab

Dør til bryggers udskiftes til klimadør (C)

Værelse1

Radiatorer under stuevindue de og genmonteres for
udskiftnign af vinduer (D)

Loftlem

Eksisterende indretning
bibeholdes
Tegning er vejledende

Soveværelse
Kammer

Ventilationsanlæg placeres over nedhængt loft i
mellemgang. (D)

Stue

Der udføres nedhængt loft i mellemgang med
adgangslem (C)
Der udføres inddækning af ventilationskanaler (C)
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Skolevej 13
Målestok 1:75

Bryggers
Toilet

Note og signaturforklaring:

Vindfang

Eksisterende vægge

Værelse2
Køkken

Træbeklædning monteres på eksis. ydervæg (C)

Pulterkammer
Bad

8M
klimadør

Loftlem

Mellemgang
EL
Skab
Værelse1

Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Der udføres nye panellysninger ved alle vinduer og
døre (C)
Dør til bryggers udskiftes til klimadør (C)

Loftlem

Eksisterende indretning
bibeholdes
Tegning er vejledende

Stue

600x600 mm loftlem uden stige, placering tilpasses
eksis. spær. Inkl. hultagning i eksis. loft.

Radiatorer under stuevindue de og genmonteres for
udskiftnign af vinduer (D)
Ventilationsanlæg placeres over nedhængt loft i
mellemgang. (D)

Soveværelse
Kammer

Der udføres nedhængt loft i mellemgang med
adgangslem (C)
Der udføres inddækning af ventilationskanaler (C)

Særlig for denne type:
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Skolevej 15
Målestok 1:75

Note og signaturforklaring:
Pulterkammer

Pulterkammer

Eksisterende vægge
Opv.

1500

Rep. af eksis. facade, murværk trækkes ca. 2 cm
tilbage fra facadeflugt (B)

2100

H

9M

Værelse2

Bryggers

*

9M

9M

Ny
klimadør

1/2 stensvæg (B)
100 mm porebeton (B)

Nedhængt loft

Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)

H

Loftlem

120 mm gipsvægge (C)

Bad

Reces i gulvisolering

1070

9M

Beklædning på eksis. ydervæg (C)

Fordeler
rør

2300

Halvvæg, H 120 cm

Gulvklinker (B)

1820

Ny indv. dør (C)

Særlig for denne type:
9M

Soveværelse

Værelse1

Stue

Der udføres nyt puds på alle
ydervægge i værelser efter
nedbrudte forsatsvægge (B)

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116, forsynes
med P-vandlås

H

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)

H

H
Loftlem

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

600x600 mm loftlem uden stige, placering tilpasses
eksis. spær. Inkl. hultagning i eksis. loft.
Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Nye lofter af træbeton i stue/køkken og bryggers (C)
Nyt gipsloft i gang og bad. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. (F)
Alle lister og karme, dørplader mv. malerbehandles. (F)
Der udføres nyt terrændæk. Der udføres 50x1000 mm
reces i gulvisolering for VVS (B)
Der udføres GV i bryggers og bad. (D)
Ventilationsanlæg monteres over nedhængt loft i gang
(D). Der monteres adgangslem i loft (C)
Bag lodposter i stuevindue monteres limtræssøjler jf.
detaljer. (C)
Der monters 600 cm højskab foran fordelerrør,
nedskåret i dybde. (C)
Over fordelerrørskab udføres hultagning og
reetablering jf. fagbeskrivelsen.

dato
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Skolevej 17
Målestok 1:75

Pulterkammer
Bad

Opv.

H

Note og signaturforklaring:

H

2100

1500

Fordeler
rør

9M

2300

Bryggers

Rep. af eksis. facade, murværk trækkes ca. 2 cm
tilbage fra facadeflugt (B)

Værelse2

*

9M

Ca. 1190

Reces i gulvisolering
Nedhængt loft

Beklædning på eksis. ydervæg (C)
120 mm gipsvægge (C)

960

Ny
klimadør

9M

1/2 stensvæg (B)
100 mm porebeton (B)

1820

for denne type:

Særlig for denne type:

es nyt puds på alle

Der udføres nyt puds på alle
ydervægge i værelser efter
nedbrudte forsatsvægge (B)

Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)

Loftlem

Gulvklinker (B)

Stue

Ny indv. dør (C)

Soveværelse
9M

H
480

Bad

Eksisterende vægge

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116, forsynes
med P-vandlås

H

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)

H
Loftlem

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

600x600 mm loftlem uden stige, placering tilpasses
eksis. spær. Inkl. hultagning i eksis. loft.
Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Nye lofter af træbeton i stue/køkken og bryggers (C)
Nyt gipsloft i gang og bad. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. (F)
Alle lister og karme, dørplader mv. malerbehandles. (F)
Der udføres nyt terrændæk. Der udføres 50x1000 mm
reces i gulvisolering for VVS (B)
Der udføres GV i bryggers og bad. (D)
Ventilationsanlæg monteres over nedhængt loft i gang
(D). Der monteres adgangslem i loft (C)
Bag lodposter i stuevindue monteres limtræssøjler jf.
detaljer. (C)
Der monters 600 cm højskab foran fordelerrør,
nedskåret i dybde. (C)
Over fordelerrørskab udføres hultagning og
reetablering jf. fagbeskrivelsen.
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Skolevej 19
Målestok 1:75

Note og signaturforklaring:
Bad

H

*

1500
2100

H

9M

Værelse2

Eksisterende vægge

Pulterkammer

Rep. af eksis. facade, murværk trækkes ca. 2 cm
tilbage fra facadeflugt (B)

Opv.

Beklædning på eksis. ydervæg (C)
Fordeler
rør

2300

120 mm gipsvægge (C)
Bryggers

9M

Pulterkammer

1/2 stensvæg (B)

Ca. 1190

Ny
klimadør
9M

100 mm porebeton (B)

Reces i gulvisolering

Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)

Nedhængt loft

Gulvklinker (B)

Halvvæg, H 120 cm
Loftlem

1820

Ny indv. dør (C)
9M

Soveværelse

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116, forsynes
med P-vandlås

Stue

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)

H
H

H
Loftlem

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

600x600 mm loftlem uden stige, placering tilpasses
eksis. spær. Inkl. hultagning i eksis. loft.
Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Nye lofter af træbeton i stue/køkken og bryggers (C)
Nyt gipsloft i gang og bad. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. (F)
Alle lister og karme, dørplader mv. malerbehandles. (F)
Der udføres nyt terrændæk. Der udføres 50x1000 mm
reces i gulvisolering for VVS (B)
Der udføres GV i bryggers og bad. (D)
Ventilationsanlæg monteres over nedhængt loft i gang
(D). Der monteres adgangslem i loft (C)
Bag lodposter i stuevindue monteres limtræssøjler jf.
detaljer. (C)
Der monters 600 cm højskab foran fordelerrør,
nedskåret i dybde. (C)
Over fordelerrørskab udføres hultagning og
reetablering jf. fagbeskrivelsen.
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Skolevej 21
Målestok 1:75

Note og signaturforklaring:
Pulterkammer

Pulterkammer

Eksisterende vægge
Opv.

Rep. af eksis. facade, murværk trækkes ca. 2 cm
tilbage fra facadeflugt (B)

2100

1500

H

Beklædning på eksis. ydervæg (C)

Fordeler
rør
Bryggers

9M

Værelse2

120 mm gipsvægge (C)

*

Ny
klimadør

Reces i gulvisolering
Nedhængt loft

9M

1/2 stensvæg (B)
100 mm porebeton (B)

1070

Bad

Ny radiator

Pulterkammer

2300

9M

Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)
9M

H

Gulvklinker (B)

Loftlem

Ny indv. dør (C)
9M

Stue

Værelse1

Soveværelse

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116, forsynes
med P-vandlås

H

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)

H
H
Loftlem

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

600x600 mm loftlem uden stige, placering tilpasses
eksis. spær. Inkl. hultagning i eksis. loft.
Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Nye lofter af træbeton i stue/køkken og bryggers (C)
Nyt gipsloft i gang og bad. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. (F)
Alle lister og karme, dørplader mv. malerbehandles. (F)
Der udføres nyt terrændæk. Der udføres 50x1000 mm
reces i gulvisolering for VVS (B)
Der udføres GV i bryggers og bad. (D)
Ventilationsanlæg monteres over nedhængt loft i gang
(D). Der monteres adgangslem i loft (C)
Bag lodposter i stuevindue monteres limtræssøjler jf.
detaljer. (C)
Der monters 600 cm højskab foran fordelerrør,
nedskåret i dybde. (C)
Over fordelerrørskab udføres hultagning og
reetablering jf. fagbeskrivelsen.
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Bad

H

Note og signaturforklaring:

Opv.

1500

Eksisterende vægge

2100

H

9M

Værelse2

Ca. 1190

960

9M

Bryggers

*

9M

Rep. af eksis. facade, murværk trækkes ca. 2 cm
tilbage fra facadeflugt (B)

Fordeler
rør

2300

Beklædning på eksis. ydervæg (C)

Ny
klimadør

120 mm gipsvægge (C)

Reces i gulvisolering

1/2 stensvæg (B)
Nedhængt loft

100 mm porebeton (B)
Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)

Loftlem

Soveværelse

Stue

Særlig for denne bolig:
Eksis. gipsloft
demonteres for VVS.
Efterfølgende reetableres
gipsloft. (C)
Gipsloft i hele bryggers
malerbehandles (G)
Der kan regnes med et felt
på 1,5x4 m (C)

Gulvklinker (B)
Ny indv. dør (C)
9M

H

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116, forsynes
med P-vandlås

H

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)

H
Loftlem

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

600x600 mm loftlem uden stige, placering tilpasses
eksis. spær. Inkl. hultagning i eksis. loft.
Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Nye lofter af træbeton i stue/køkken og bryggers (C)
Nyt gipsloft i gang og bad. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. (F)
Alle lister og karme, dørplader mv. malerbehandles. (F)
Der udføres nyt terrændæk. Der udføres 50x1000 mm
reces i gulvisolering for VVS (B)
Der udføres GV i bryggers og bad. (D)
Ventilationsanlæg monteres over nedhængt loft i gang
(D). Der monteres adgangslem i loft (C)
Bag lodposter i stuevindue monteres limtræssøjler jf.
detaljer. (C)
Der monters 600 cm højskab foran fordelerrør,
nedskåret i dybde. (C)
Over fordelerrørskab udføres hultagning og
reetablering jf. fagbeskrivelsen.
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Sundby Hvorup boligselskab afd. 22
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Note og signaturforklaring:
Pulterkammer

Eksisterende vægge

Bad

Opv.

H

Rep. af eksis. facade, murværk trækkes ca. 2 cm
tilbage fra facadeflugt (B)

H

2100

1500

Fordeler
rør

2300

Bryggers

Beklædning på eksis. ydervæg (C)
9M

Værelse2

*
Nedhængt loft

1/2 stensvæg (B)
100 mm porebeton (B)
Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)

960

Reces i gulvisolering

9M

Ca. 1190

Ny
klimadør

120 mm gipsvægge (C)

Gulvklinker (B)
Loftlem

Ny indv. dør (C)
9M

Stue

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116, forsynes
med P-vandlås

Soveværelse

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)

H
H

H
Loftlem

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

600x600 mm loftlem uden stige, placering tilpasses
eksis. spær. Inkl. hultagning i eksis. loft.
Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Nye lofter af træbeton i stue/køkken og bryggers (C)
Nyt gipsloft i gang og bad. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. (F)
Alle lister og karme, dørplader mv. malerbehandles. (F)
Der udføres nyt terrændæk. Der udføres 50x1000 mm
reces i gulvisolering for VVS (B)
Der udføres GV i bryggers og bad. (D)
Ventilationsanlæg monteres over nedhængt loft i gang
(D). Der monteres adgangslem i loft (C)
Bag lodposter i stuevindue monteres limtræssøjler jf.
detaljer. (C)
Der monters 600 cm højskab foran fordelerrør,
nedskåret i dybde. (C)
Over fordelerrørskab udføres hultagning og
reetablering jf. fagbeskrivelsen.
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H

*

1500
2100

H

9M

Værelse2

Note og signaturforklaring:

Pulterkammer

Bad

Eksisterende vægge

Opv.

Rep. af eksis. facade, murværk trækkes ca. 2 cm
tilbage fra facadeflugt (B)
Fordeler
rør

2300

Beklædning på eksis. ydervæg (C)
Bryggers

9M

120 mm gipsvægge (C)

960

9M

Ca. 1190

Ny
klimadør

1/2 stensvæg (B)

Reces i gulvisolering

100 mm porebeton (B)

Nedhængt loft

Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)
Halvvæg, H 120 cm
1820

Loftlem

Gulvklinker (B)
Ny indv. dør (C)

Soveværelse

Stue

9M

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116, forsynes
med P-vandlås

H
Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)

H
H
Loftlem

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

600x600 mm loftlem uden stige, placering tilpasses
eksis. spær. Inkl. hultagning i eksis. loft.
Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Nye lofter af træbeton i stue/køkken og bryggers (C)
Nyt gipsloft i gang og bad. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. (F)
Alle lister og karme, dørplader mv. malerbehandles. (F)
Der udføres nyt terrændæk. Der udføres 50x1000 mm
reces i gulvisolering for VVS (B)
Der udføres GV i bryggers og bad. (D)
Ventilationsanlæg monteres over nedhængt loft i gang
(D). Der monteres adgangslem i loft (C)
Bag lodposter i stuevindue monteres limtræssøjler jf.
detaljer. (C)
Der monters 600 cm højskab foran fordelerrør,
nedskåret i dybde. (C)
Over fordelerrørskab udføres hultagning og
reetablering jf. fagbeskrivelsen.
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Pulterkammer

Note og signaturforklaring:
Opv.

H

Eksisterende vægge

1900

1400

H

Fordeler
rør

9M

Værelse2

*

Bryggers

Ny
klimadør

Rep. af eksis. facade, murværk trækkes ca. 2 cm
tilbage fra facadeflugt (B)
Beklædning på eksis. ydervæg (C)

9M

120 mm gipsvægge (C)

Reces i gulvisolering

1/2 stensvæg (B)
9M

Nedhængt loft

100 mm porebeton (B)
Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)

9M
Loftlem

3450

Gulvklinker (B)
Ny indv. dør (C)
2200

Soveværelse

9M

H

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116, forsynes
med P-vandlås

H

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)

H
Loftlem

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

600x600 mm loftlem uden stige, placering tilpasses
eksis. spær. Inkl. hultagning i eksis. loft.
Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Nye lofter af træbeton i stue/køkken og bryggers (C)
Nyt gipsloft i gang og bad. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. (F)
Alle lister og karme, dørplader mv. malerbehandles. (F)
Der udføres nyt terrændæk. Der udføres 50x1000 mm
reces i gulvisolering for VVS (B)
Der udføres GV i bryggers og bad. (D)
Ventilationsanlæg monteres over nedhængt loft i gang
(D). Der monteres adgangslem i loft (C)
Bag lodposter i stuevindue monteres limtræssøjler jf.
detaljer. (C)
Der monters 600 cm højskab foran fordelerrør,
nedskåret i dybde. (C)
Over fordelerrørskab udføres hultagning og
reetablering jf. fagbeskrivelsen.
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Eksis. træbeklædning på
skur demonteres og
træskillet tilpasses for ny
facade. Efterfølgende
genmonteres
træbeklædning (C)

Note og signaturforklaring:
Udvendig efterisolering. Eksis. facadebeklædning
inkl. underlag, vindspærre og eksis. isolering
demonteres og bortskaffes. Eksis. dampspærre
fjernes.
Eksis. træskillet udfyldes med nyt mineraluld og der
udføres udv. efterisolering med træskillet/isolering,
vindspærre og puds på plade.(C)
Der udføres panellysninger ved alle vinduer og døre
(C)
Nyt ventilationsanlæg placeret i loftrum (D)
Loftlem

Eksis. loft tilpasses for ny loftlem. Der udføres
udveksling oppefra og eksis. loft tilskæres så gerikte
kan dække skæring. (C)
Alle radiatorer de og genmonteres (D)

Loftlem

Eksis. facade
og skur.
Skur tilpasses
for udv.
efterisolering
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Skolevej 33
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Note og signaturforklaring:
Udvendig efterisolering. Eksis. facadebeklædning
inkl. underlag, vindspærre og eksis. isolering
demonteres og bortskaffes. Eksis. dampspærre
fjernes.
Eksis. træskillet udfyldes med nyt mineraluld og der
udføres udv. efterisolering med træskillet/isolering,
vindspærre og puds på plade.(C)
Der udføres panellysninger ved alle vinduer og døre
(C)
Nyt ventilationsanlæg placeret i loftrum (D)
Loftlem

Loftlem

Eksis. loft tilpasses for ny loftlem. Der udføres
udveksling oppefra og eksis. loft tilskæres så gerikte
kan dække skæring. (C)
Alle radiatorer de og genmonteres (D)
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