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BYGGEPROGRAM, TEKNISKE KRAV 
 

1 Indledning 

I byggeprogrammets først fire afsnit beskrives generelle tekniske krav til byggeriet, mens konkrete krav til de 
enkelte bygningsdele beskrives i de efterfølgende afsnit. 
 
Gældende bygningsreglement BR 18, love, cirkulærer, regulativer, DS-normer og andre offentlig fastsatte be-
stemmelser er normalt ikke angivet i det følgende, men skal overholdes i alle forhold. 
 
I tilfælde af at bygherren har stillet skærpede krav i forhold til Bygningsreglementet og tilhørende anvisninger 
og vejledninger, er det bygherrens skærpede krav der gælder forud for øvrige myndighedskrav. 
 
Relevante anvisninger fra SBI, BYG-ERFA m.fl. samt alment gældende forskrifter og alment teknisk fælleseje 
skal følges. 
 
Der må ikke anvendes materialer eller komponenter, som ikke er underlagt en kontrolordning eller ikke vil 
kunne accepteres under en kontrolordning eller certificeringsordning. 
 
Leverandørers anvisninger skal nøje følges i både projektering og under udførelsen. 
 
Alment teknisk fælleseje – henvisninger i det følgende til bestemte publikationer, kan således ikke anses som 
udtømmende. 
 

2 Stamoplysninger 

 Adresse 

Børne- og Ungeuniverset skal opføres på Byggefelt B12.  

 

Adressen bliver Stigsborg Bygade. Husnummeret eller husnumrene er endnu ikke fastlagt.   

 Arealbeskrivelse 

For indretning og disponering af grunden henvises der til udearealer beskrevet i Det værdibaserede bygge-

program, Lokaleoversigten og Rumskemaer. Funktionskrav til indvendige lokaler kan også have betydning i 

forhold til bygningsdisponeringen på grunden. I Rumskemaer er rumfunktionen, og de tekniske krav beskrevet.  

 

Er der afvigelser mellem arealer eller antal af rum, er Lokaleoversigten gældende fremfor arealer og antal rum 

angivet i Rumskemaer.   

 Parkering 

Som det fremgår af Det værdibaserede byggeprogram vil parkering af biler skulle ske i 2 parkeringshuse i 

Stigsborgområdet. I Stigsborg Bygade etableres 8 parkeringspladser, som i tidsperioder reserveres til afleve-

ring og afhentning af vuggestuebørn. Totalentreprenøren skal således ikke indregne parkeringspladser til biler 

i totalentrepriseprojektet.   

 

Der henvises desuden til udviklingsselskabets designmappe Trafik og byudvikling.   

 

Cykelparkering i henhold til rumskemaer skal derimod være indeholdt i totalentreprenørens tilbud  
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 Renovation 

Aalborg Forsyning etablerer nedgravede fraktionsopdelte affaldscontainer i fortovet umiddelbart udenfor 

Børne- og Ungeuniverset. Som det fremgår af Udviklingsselskabets designmanual Trafik og Udvikling etable-

res der i alt 5 stk. 5 m3 affaldscontainere. 3 stk. til restaffald, 1 stk. til hhv. pap/papir og 1 stk. til metal/plast.   

 

Udover disse overordnede affaldscontainere vil der være behov for fraktionsopdelte ”affaldsspande” rundt om-

kring i bygningskomplekset, samt centrale opsamlingsstationer på etagerne. Affaldsspande og opsamlings-

stationer er beskrevet i rumskemaerne.  

 Grunden 

Grunden er kraftigt forurenet og har dybtliggende bæredygtige jordlag. Der henvises til afsnit 7 i Det værdiba-

serede byggeprogram, Lokalplan 1-2-118 og den geoteknisk undersøgelse.   

 

Der skal ikke udføres arkæologiske undersøgelser på byggefeltet, men støder man på arkæologiske fund i 

forbindelse med udgravning til Børne- og Ungeuniverset, skal museumsloven skal selvfølgelig overholdes.  

 

Samtlige ydelser skal være indeholdt i tilbuddet, også hvis det viser sig, at der skal bortkøres jord fra grund-

arealet. 

 

På byggefeltet forefindes 2 regnvandssøer. Den ene sø har en udstrækning, så den både befinder sig indenfor 

og udenfor byggefeltet. Søerne er skabt mellem 2004 og 2006 i forbindelse med opmagasinering af knust 

beton fra nedbrydningen af fabriksbygningerne på grunden. Jorden er herved blevet trykket, og der er kommet 

fordybninger i terrænet. Entreprenører har i perioden 2012-2015 forsøgt at bore huller i søerne og dræne dem, 

ligesom andre tiltag er afprøvet, uden det er lykkedes at nedlægge søerne fuldstændigt. Søerne er henholdsvis 

på 1.430 m2 og 930 m2. Den ene sø ligger i en lavning på den gamle lasteplads ved de store driftsbygninger 

og har delvis betonelementer som bund.  

 

Betonelementerne skal nødvendigvis fjernes helt eller delvis i forbindelse med pælefunderingen. Det præcise 

omfang kendes imidlertid ikke, men totalentreprenøren skal indregne opbrydning, bortkørsel og bortskaffelse 

af 300 m3 beton i sit tilbud. Mer-/mindreydelse afregnes separat, når omfanget kendes.   

 

Totalentreprenør har det fulde ansvar for samtlige grundforhold, omfang jf. dokumenter oplistet i totalentrepri-

sekontrakten. 

 

Fremtidige terrænkoter på Stigsborg Bygade og Stigsparken fremgår af XXXX  

 Jordforurening 

Grunden er kortlagt i henhold til Jordforureningsloven på Vidensniveau 2, med kortlægningsnummer 851-

00047. 

 

Totalentreprenøren skal derfor lave en §8-ansøgning om tilladelse til ændret arealanvendelse til følsom an-

vendelse, når udformningen af det endelige projekt kendes. Ansøgningen indsendes af totalentreprenøren til 

Aalborg Kommune, og godkendelsen skal foreligge, før byggeriet kan påbegyndes. 

 

Følgende forhold skal som minimum indarbejdes, beskrives og risikovurderes i §8 ansøgningen, men ikke 

begrænset hertil. 

 

Der er udarbejdet en terrænmodel for byggefelt B12, og de omkringliggende arealer. Arealerne ønskes hæves 

som en del af klimasikringen, og dækkes derfor med fyldjord af varierende tykkelse. Som det fremgår af Det 
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værdibaserede byggeprogram udlægger Aalborg Kommune ovenpå fyldjorden - i det viste område - et kapil-

larbrydende lag, en geotekstildug og et 20 cm muldlag.  
 

Udenfor området med offentlig indsats, skal totalentreprenøren leve op til kravet om terrænregulering. Hvorle-

des denne terrænregulering udføres skal indgå i §8-ansøgningen, og alle udgifter til den valgte terrænregule-

ring skal indgå i totalentreprenørens tilbud. 

 

Historiske oplysninger om ”Kemira-grunden” er samskrevet i bilaget ”Supplerende forureningsundersøgelser. 

Gødningsfabrik, Limfjordsvej 27, Nørresundby. COWI, 25. februar 2000”. Grunden er undersøgt af flere om-

gange fra 2000 frem til 2020. Kendte punktkilder er undersøgt, og der er ikke truffet punktkilder med flygtige 

stoffer indenfor byggefelt B12. 

 

Der henvises generelt til forureningsundersøgelsen ”Kemira, Forureningsundersøgelser på perspektivarealer, 

version 2.0. COWI, 29. november 2018.”. I rapporten er det aktuelle areal, Byggefelt B12, benævnt ”Det sydlige 

areal” og omfatter 23 undersøgelsesfelter, P119-P141, der hver dækker et areal på 200 m2. Byggefelt 12 

strækker sig udenfor det sydlige areal, i nordlig retning, ind i yderligere 8 felter, P114-P118, samt P149-P151. 

Med undersøgelserne er der på det aktuelle område, byggefelt B12, dermed undersøgt et areal på ca. 6.200 

m2. Inden for hvert felt er udført 5 boringer, i alt 155 boringer. 

 

Der er overskridelse af bl.a. afskæringskriterierne for tungmetaller (primært arsen) i størstedelen af felterne i 

Byggefelt B12. Det er totalentreprenørens ansvar at orientere sig i ovenstående 2 rapporter.  

 

Det er totalentreprenørens ansvar, at principperne i det værdibaserede byggeprogram overholdes, herunder 

med hensyn til jordhåndtering. Generelt skal der under befæstede og bebyggede arealer ikke nødvendigvis 

udføres oprensning. På ubefæstede arealer skal der evt. ske oprensning til rene jordlag, hvis risikovurderingen 

i §8 ansøgningen fordre dette. På legepladsen/skolegården skal udføres en ekstra indsats. I områder med 

træer og buske skal der således udlægges muldlag i 50-180 cm’s tykkelse, og i områder med legeplads udfø-

res det øverste muldlag i 50-80 cm’s tykkelse. Disse principper kan medføre afgravning af forurenet jord. 

 

Det bemærkes, at en del undersøgelsesfelter indeholder affald i form af beton, asfalt, eternit, murbrokker mv. 

I 2 felter, P116 og P118, ses desuden indhold af kisaske. I tilfælde af jordflytning, er det totalentreprenørens 

ansvar, at dette frasorteres eller oplyses til jordmodtageren, og at al håndtering og bortskaffelse indgår i pris-

sætningen. 

 

Det bemærkes endvidere, at der i 2 undersøgelsesfelter, P115 og P133, ses indehold af tungmetaller i kon-

centrationer, der betyder at jorden, i henhold til HP14 reglerne, kan blive klassificeret som farligt affald. Det er 

ligeledes totalentreprenørens ansvar, at dette oplyses til eventuelle jordmodtagere, og indgår i prissætning. 

Da gravefelterne ikke nødvendigvis oprenses til ren bund, skal der udtages dokumentationsprøver fra bund af 

eventuelle udgravninger. Totalentreprenøren skal indregne dette i prissætningen. Oprensningen afrapporteres 

med dokumentation af jordmængder, dokumentationsprøver mv. Miljøtilsyn, og denne afrapportering er total-

entreprenørens ansvar. 

 

Der vil i forbindelse med eventuel jordhåndtering sandsynligvis kunne tillades genanvendelse af jord, der efter 

en §19 ansøgning, vil kunne genindbygges andetsteds på matrikel 1 ee, i Stigsparken. Det er totalentrepre-

nørens ansvar at alle udgifter til §19 ansøgning og alle udgifter til opgravning og eventuel genindbygning er 

indregnet i prisen. Ligeledes skal alle udgifter til opgravning, læsning, transport og slutdisponering hos god-

kendte modtagere være indeholdt i prisen. 

 

Hvis totalentreprenøren planlægger etablering af kældre, elevatorskakte mv, kan dette ligeledes resultere i 

yderligere jordflytning. Det er totalentreprenørens ansvar at dette indregnes i tilbudsprisen, som det er tilfældet 

for den allerede beskrevne jordflytning. 
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Hvis planlagte bygningsinstallationer er i kontakt med grundvand (nu eller i fremtiden), må der af hensyn til 

grundvandsforurening ikke laves permanent grundvandssænkning. Midlertidige grundvandssænkninger vil li-

geledes på grund af grundvandsforurening skulle renses in-situ (inden udledning) eller nedsives andet sted på 

grunden. Installationer, der er i kontakt med grundvand og eventuelle midlertidige grundvandssænkninger, 

skal beskrives og risikovurderes i forbindelse med §8 ansøgningen. Data til ansøgningen kan søges i bilagene 

”Kemira – udsivning af arsen til Limfjorden, COWI, 10. november 2008.” og ”Grundvandsmodel for Stigsborg 
havnefront, etape 1. COWI, 13. november 2019.” 
 

Indenfor fodaftrykket for kommende byggeri udføres ikke umiddelbart poreluftmålinger for flygtige komponen-

ter, da dette er afdækket med tidligere undersøgelser, og det samlet vurderes, at der ikke er truffet forurening 

med flygtige komponenter på det aktuelle delområde af Kemiragrunden.  

 

Terrændæk skal være tæt mod jord. Det anbefales at et ventilationslag (radonsikring) under bygningen forbe-

redes af hensyn til både radon og forurening. Bygningen er dermed fremtidssikret mod eventuelle nye ret-

ningslinjer og/eller ny viden i forhold til jordforurening. Totalentreprenøren skal indregne dette i prisen. 

 

Da der skal håndteres kraftigt forurenet jord og i visse tilfælde jord, der er farligt affald, er det totalentreprenø-

rens ansvar at der udarbejdes en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) for dette arbejde. 

 Myndigheder 

Entreprenøren har det fulde ansvar for at samtlige myndighedskrav er overholdt, og at der udarbejdes doku-

mentation for at alle myndigheder har vurderet og godkendt projektet.  

 

For kontaktinformation til myndigheder henvises til det værdibaserede byggeprogram. 

 Forsyningsvirksomheder 

Det påhviler totalentreprenøren at rette henvendelse til nedenstående forsyningsselskaber for at skaffe sig det 

nødvendige overblik over de samlede leveringsomkostninger i forbindelse med etableringen af det nye Børne- 

og Ungeunivers. Alle nødvendige etableringsomkostninger, herunder alle tilslutningsafgifter, stikledningsafgif-

ter mm. skal være indeholdt i tilbuddet. Se dog nedenstående.  

 Fjernvarme, fjernkøl, vand og bygas 

Aalborg Forsyning 

Stigsborg Brygge 5 

9000 Aalborg 

Tlf.: 99 82 82 99 

Kontaktperson anvises ved henvendelse på ovenstående telefonnummer 

 

Aalborg Forsyning henviser til deres hjemmeside, hvor regulativer, priser mm. findes, men er i øvrigt gerne 

behjælpelig med udregning af tilslutningsafgifter på det konkrete projekt.  

 

Aalborg Forsyning, Bygas oplyser at de ingen krav har udover de lovpligtige, og at der skal ikke betales tilslut-

ningsafgift på bygas.  

 

Tilslutningsafgifter for fjernkøl afholdes af Aalborg Kommune, da Aalborg Forsyning endnu ikke har vedtaget 

størrelsen på disse tilslutningsafgifter.  

 

Som det fremgår af afsnittet bæredygtig byggeplads ønskes der anvendt fjernvarme til udtørring og opvarm-

ning i byggeperioden i stedet for fyringsolie og diesel. Aalborg Forsyning Varme oplyser, at man sagtens kan 
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levere fjernvarme i byggeperioden, hvis totalentreprenøren indgår en byggevarmekontrakt. I byggeperioden 

skal der betales abonnementsafgift, effektafgift og forbrugsafgift. Typisk vil der skulle betales effektafgift i for-

hold til den fremtidige installerede effekt, men totalentreprenøren kan muligvis få en etapeopdelingsaftale. Ved 

afleveringsforretningen overgår kundeforholdet til Aalborg Kommune.  

 Afløb 

Tilslutningsafgift og tilslutningspunkt afventer byggemodningsprojekt fra Udviklingsselskabet, men dette for-

ventes klar til endelig udbudsrunde.  

 El 

uN1 A/S 

Edison Park 1 

6715 Esbjerg 

Tlf. 70 23 00 43 

 

 Telefon / internetforbindelse 

AK Belysning 

Hjulmagervej 22 

9000 Aalborg 

Kontaktperson: Henrik Kristensen tlf. 25 20 47 86 

 

Totalentreprenør udfører tomrør, fiberforbindelser og interne kablinger. Se nedenstående afsnit.  

 Renovation 

Som beskrevet ovenstående er etablering af renovation ikke en del af totalentreprisekonkurrencen.  
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3 Bæredygtighed 

 Vision 

Bæredygtighed er et vigtigt og vidtgående element i forhold til både design og de valg der foretages gennem 

hele processen med udvikling af det nye Børne – og Ungeunivers Stigsborg, og den efterfølgende drift.  

 

Visionen for bæredygtighed i projektet er dels at skabe et hus, som honorerer behovet for at opholde sig i en 

sund og bestandig bygning, men også at skabe et hus, som ikke driver rovdrift på klodens ressourcer, ikke 

bidrager til uhensigtsmæssige klimaforandringer eller forringet biodiversitet. Intentionen er derimod, at bygnin-

gen bidrager positivt – fx indenfor vedvarende energiløsninger samt flora og fauna. 

 

Derudover er det en målsætning via husets funktion som dagtilbud, skole og bydelshus, at motivere børn, 

unge og voksne til at tage vare på kloden på en mere hensigtsmæssig måde – ved at opholde sig i et hus, 

som inspirerer til klimabevidst omtanke og handling – både i de indendørs og udendørs fysiske miljøer, og i 

de pædagogiske læringsmiljøer (= summen af de fysiske miljøer og den pædagogiske praksis). 

 

Der må således ikke herske tvivl om, at Børne – og Ungeunivers Stigsborg er et meget ambitiøst projekt i 

forhold til at skabe en bygning, som er reelt bæredygtigt i hele sin livscyklus, ligesom bæredygtighed skal 

anskues holistisk for at favne mere end blot ressourcer, materialevalg og udførelsesmetoder 

 Implementering 

Projektet er kendetegnet ved en holistisk tilgang til bæredygtighed og cirkulær tankegang.  

 

Fokus på klima, ressourcer og biodiversitet skal være med til at minimerer negative påvirkninger af kloden 

mest muligt og samtidig bidrager projektet positivt til nogle af FN’17 verdensmål.  

 

For at forsøge at skubbe på en udvikling og skaffe sig ny viden, har Aalborg kommune arbejdet med bære-

dygtighed i projektet ved at fokusere på nogle temaer, som man mener vil være med til at definere nogle af 

fremtidens fokusområder indenfor bæredygtigt byggeri, dog med det fokus at man ikke snævrer bæredygtig-

hed ind til, alene til at omhandle disse temaer. 

 

Temaerne i dette projekt er FN’s 17 Verdensmål, Cirkulær økonomi, SMART’e løsninger, Commissioning og 

DGNB. Som et tværgående tema i den bæredygtige tankegang for Børne og Ungeunivers Stigsborg arbejdes 

med begrebet ’Pædagogisk Bæredygtighed’, som dækker over den bæredygtige læring man ønsker at få ud 

af bygningen, processen og indholdet.  

  

I de følgende afsnit opsummeres visioner for bæredygtighed i projektet under følgende seks deltemaer: 

 

• FN’s 17 verdensmål 

• Pædagogisk bæredygtighed 

• Cirkulær økonomi 

• SMARTe løsninger 

• Commissioning  

• DGNB 

Via DGNB-systemet favnes og dokumenteres tankegangen. Projektet vil højne standarden for bæredygtigt 

byggeri og erhvervsliv, ikke blot til dette projekt, men også ved at vise retningen for fremtidige projekter. 
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 FN’s 17 Verdensmål  

Indfrielse af FN’s 17 verdensmål er et centralt omdrejningspunkt for intentionerne bag kommunens vision for 

bæredygtighed, og på den måde har FN17, været med til at danne rammen omkring ønske om et bæredygtigt 

Børne- og Ungeunivers. FN17 har således været medvirkende til valget af fokusområder til netop dette projekt, 

for derigennem at bidrage mest muligt. 

  

Målene skal ved hjælp af DGNB-systemet og derved også fokusområderne, sikres implementeret i hele arbej-

det med bæredygtighed for Børne- og Ungeunivers Stigsborg. 

 

I forhold til hvordan verdensmålene integreres i projektet, skelnes der mellem: 

 

• hvordan bygningen i sig selv opføres under hensyntagen til indarbejdelse af så mange delmål som 

muligt, og  

• hvordan brugen, og i denne sammenhæng brugeradfærden, i hele bygningens levetid, fokuserer på 

at leve op til de enkelte delmål. 

Aalborg kommune hidtidige arbejde med FN’s 17 Verdensmål har været præget af et ønske om at bidrage til 

opfyldelse af målene, og ikke blot sætte mærkatet ”FN17” på tiltag i projektet som alligevel skal realiseres. 

 Pædagogisk bæredygtighed 

I Børne- og Ungeunivers Stigsborg arbejdes som nævnt med bæredygtighed i en bred forståelse – herunder 

som en del af den pædagogiske praksis i huset.  

 

Der arbejdes med at skabe indhold i begrebet bæredygtig pædagogik ud fra den betragtning, at dagtilbud og 

folkeskole kan gøre en forskel og klæde børn og unge på til at forandre verden, så de kan tage del i en 

bæredygtig samfundsudvikling. 

 

I den forbindelse fungerer FN’s Verdensmål fra 2015 som en bæredygtig rettesnor for Børne- og Ungeuniver-

sets arbejde med at danne børn, unge og beboere i bydelen til bæredygtige borgere. 

For en uddybende beskrivelse af bæredygtig dannelse i en pædagogisk praksis henvises til pejlemærke fra 

det værdibaserede byggeprogram. 

 Bæredygtigt offentligt byggeri 

Som bæredygtigt offentligt byggeri, skal bygningen give mulighed for at synliggøre bæredygtige aspekter, der 

kan gøres tilgængelige for læring om bæredygtighed for børn, unge og voksne, der færdes og arbejder i byg-

ningen. Det kan fx være indenfor cirkulær økonomi, hvor genbrugte materialer kan ses, og dermed bidrage til 

at skabe en fortælling om bæredygtighed. Det kan både være byggetekniske materialer og inventarløsninger, 

og der kan også være SMART’e løsninger i bygningen, hvor bygningsdata kan stilles til rådighed for undervis-

ningen. 

 

Bygningen i sig selv skal gerne bidrage til en bæredygtig adfærd for børn, unge, ansatte og andre, der bruger 

bygningen. Det gælder fx indenfor affaldshåndtering, genanvendelse samt energi- og vandforbrug. Fx kan der 

tænkes i at etablere forsyning af frisk naturkølet postevand, som er tilgængeligt for alle brugere i bygningen. 

 

Der er dermed flere temaer, som kan danne grundlag for inspiration. Tanken er, at nødvendige bygningsmæs-

sige installationer og funktioner også tænkes som læringsmiljøer, der kan bringes i spil i undervisningen. 

 

Nogle eksempler på dette kunne være: 
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3.3.1.1 Affald er ressourcer – genbrug og genanvendelse 

Man kan skabe faciliteter der integrerer affaldssortering, hvor der kan arbejdes aktivt med at sortere og forstå, 

at det, der i en kontekst ses som affald, i en anden kontekst kan forstås som en ressource. Temaet kan hånd-

teres af selv de helt små børn og giver gode muligheder for tidligt at understøtte den bæredygtige tankegang.  

Andre konkrete forslag, der kan understøtte temaet: 

 

Udendørs uopvarmede læringsmiljøer til fx sløjd eller anden undervisning, som er bygget af genbrugs-

materialer fra byggepladsen. 

 

Legepladser af genbrugsmaterialer eller til genbrug (se afsnit om cirkulært indkøb) kan evt. have et tema, der 

relaterer sig til FN’s 17 verdensmål. 

 

Opsamling af regnvand, der bruges til leg, læring og nyttehaver. 

3.3.1.2 Indeklima  

Man kan designe nogle af bygningens lokaler, så viden om det aktuelle indeklima i lokalet er tilgængeligt på 

en letforståelig måde. Brugerne får mulighed for at forstå, hvordan deres adfærd påvirker indeklimaet. Fx via 

dæmpet stemmeføring, det at åbne vinduer og slukke for radiatorer, skrue op for ventilationen eller andre 

lignende tiltag. 

 

Lokalerne giver også mulighed for at følge udvikling over tid, så der kan aflæses og arbejdes med fysiske 

påvirkninger og deres indflydelse på indeklima og indlæring. Etableres der flere lokaler, åbnes muligheden for 

at arrangere interne konkurrencer om energiforbrug mm. 

3.3.1.3 Nyttehaver 

Man kan etablere nyttehaver – gerne med direkte udgang fra lokalerne, så børn og unge kan dyrke afgrøder, 

der kan danne basis for læring om og indsigt i naturens gang. Alle skal i løbet af deres tid i Børne- og Unge-

universet lære noget om dyrkning af afgrøder. Dyrkningen af afgrøder kan optimalt set være en fælles aktivitet 

på tværs af aldersgrupper. 

 

Etablering af udekøkken til forarbejdning og tilberedning af mad fra fjorden, haverne og naturen kan være med 

til at understøtte læring under temaet ’Fra jord og fjord til bord’ 

 

Ovenstående eksempler skal blot forstås som inspiration til tankegangen omkring pædagogisk bæredygtighed, 

og hvilke retninger man kan arbejde.  

 Cirkulær økonomi 

Cirkulær Økonomi på Børne – og Ungeunivers Stigsborg favner dels synlighed ved indarbejdelse af cirkulær 

økonomi i projektet, fokus på bæredygtig byggeplads, cirkulært inventar og fleksibelt design: ’Design for Dis-

assembly’. 

 

Cirkulær økonomi anses desuden som en vækstdriver i hele region Nordjylland, hvilket naturligt er medvir-

kende til at Aalborg Kommune, via sin involvering i ”Det Cirkulære Nordjylland” ønsker at gøre det både at-

traktivt og nemt for erhvervslivet og kommunen at skabe cirkulære processer, og derved gevinst for både miljø 

og region. 

 

’Målbar Cirkulær Økonomi’ 

Definition af Cirkulær Økonomi i relation til Børne – og Ungeunivers Stigsborg, er et fokus på følgende prioriter, 

hvor højeste prioritet er lang levetid, efterfulgt at vedligeholdelse, genbrug, istandsættelse og materialegenan-

vendelse – teoretisk set findes der ikke affald.  
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FORMÅL BÆREDYGTIGHEDS- 

KATEGORI 

UDDYBNING 

Produktet/element forbliver 

som det oprindelig er tænkt 

Levetid Sikre at produktet er af høj kvalitet 

med lang levetid og lang garanti. 

Vedligeholdelse Sikre produkternes gode stand ved lø-

bende at udbedre slid og evt. skader, 

herunder mulighed for at skaffe reser-

vedele. 

Genbrug Genbrug enten direkte genbrug af et 

produkt eller at genbrugsmaterialer 

indgår i et nyt produkt. 

Istandsættelse Mulighed for at udskifte større dele af 

produktet f.eks. er det muligt, hvis pro-

duktet kan adskilles  

Produktet mister sin oprin-

delig funktion - formålet er, 

at produktet kan skilles ad i 

rene, genanvendelige ma-

terialefraktioner med det 

formål at genbruges 

Materialegenanvendelse Kendes fra returordninger (plast, træ, 

tekstil, polstring, metal) - glas og jern 

kan omsmeltes til nyt glas/jern, træ 

kan flises og anvendes til bunddække 

i haven, rene plastfraktioner kan gen-

anvendes til ny plast. Papir/pap kan 

laves til nyt papir osv. Materialer i pro-

duktet skal holdes i rense fraktioner så 

materialerne kan indgå rene loops, 

når produktet ikke længere kan bru-

ges. 

 

I forbindelse med projektet ønskes cirkulær økonomi indarbejdet i 5 underpunkter, bestående af ’Synlighed 

ved indarbejdelse’, Cirkulært inventar, Cirkulær legeplads, Design for Disassembly og Bæredygtig Bygge-

plads. Emnerne er yderligere beskrevet i de efterfølgende punkter. 

 Synlighed ved indarbejdelse 

Synlig cirkulær økonomi i projektet er er væsentlig faktor for Aalborg Kommune, som gerne ser genanvendelse 

af sunde byggematerialer implementeret på en måde som er synlig for både brugere og offentlighed. Det tjener 

både som læring for børn og øvrige brugere af bygningen, og som foregangseksempel for den øvrige offent-

lighed. Der stilles således, som en del af S2C-projektet, krav om anvendelse af mindst ét cirkulært materiale i 

byggeriet, som kommer fra lokalområdet.  

 

Aalborg kommune har for at understøtte intentionerne købt murstenene fra bygning i Hjørring, som står til 

nedrivning. Bygning er fra 1800-tallet og har tidligere været anvendt til skole. Der forventes at kunne leveres 

ca. 30.000 genbrugsegnede mursten, som kan stille til rådighed for totalentreprenøren, hvis totalentreprenøren 

ønsker at gøre brug af dem. Der er ikke tale om et krav, men alene en mulighed for at gøre brug af de res-

sourcer kommunen allerede er i besiddelse af. Murstenene kan ikke anvendes som bærende elementer. 
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En anden mulighed kunne være at man genbruger nogle af de materialer, der er til overs fra byggepladsen, 

men der vil være mange flere muligheder, og totalentreprenøren opfordres til at finde løsninger, som spiller 

sammen med projektets arkitektur og materialestrategi.   

 

Opmærksomheden henledes dog på, at hvis genanvendte materialer anvendes som bærende elementer eller 

klimaskærm, skal metoderne være veldokumenterede. 

 Cirkulært inventar 

Aalborg Kommune har i dag en indkøbsaftale for cirkulære læringsmiljøer til kommunens skoler. Aftalen dæk-

ker over rådgivning om indretning af læringsmiljøer, der tilgodeser forskellige former for læring og møbler, som 

kan være genbrugte, istandsatte eller nye. Herudover er der opmærksomhed på muligheden for at gøre brug 

af ”ansatte på kant af det normale arbejdsmarked”, der kan varetage reparationer, istandsættelse og vedlige-

holdelse af møblerne.  

 

På Børne - og Ungeunivers Stigsborg dækker begrebet ’cirkulær’ i denne sammenhæng således helt konkret 

over ’genbrug’. Det er en stor trend i tiden – med rette – at genbruge så meget som muligt, og særligt i forbin-

delse med inventar og møblement generelt, er markedet og udvalget stort. Det ønskes således, at det inventar 

entreprenøren leverer til Børne – og Ungeunivers Stigsborg søges indkøbt og leveret som brugt eller ombygget 

inventar. Det genbrugte inventar er med til at understøtte og tydeliggøre signalet om den cirkulære tankegang 

i hele projektet. Inventaret kan, hvis det er nødvendigt, indkøbes som restaureret, istandsat, omdannet eller 

hvis muligt som genanvendt direkte. Forudsætningen for at få succes med indretning med brugte møbler ind-

befatter, at der også skal være fokus på adfærd og vaner, og at udvalget af brugte møbler måske ikke rummer 

lige netop det man ønsker. 

 

Hvis der ikke kan fremskaffes brugte møbler i det nødvendige omfang, kan der købes nye møbler, som er 

cirkulære. ’Cirkulære’ dækker her over lange levetidsgarantier, garanti for reservedele, nem rengøring, at det 

kan skilles ad, vejledning i den daglige vedligeholdelse af møblerne, brugervejledning og evt. konstrueret af 

genbrugsmaterialer såsom genbrugstræ eller genbrugstekstiler. Hvor der anvendes genbrugt inventar, skal 

det til enhver tid overholde gældende regler for børnemøbler – på det tidspunkt, hvor det er produceret.  

 Cirkulær legeplads 

I et andet Interreg projekt (CircularPP) i Aalborg Kommune arbejdes med cirkulært udbud af udendørsmiljø og 

legeplads på Børne- og Ungeunivers Stigsborg. Hovedprincippet heri er, at man tænker ud over ’mindste 

anskaffelsessum’, som man ofte gør i sådanne indkøb. Man ønsker i langt højere grad at antage en holistisk 

tilgang, hvor fokus er på både beplantning, underlag/terræn, redskaber og bevægelse/læring - samtidig med, 

at der ses på miljøpåvirkning, levetider, driftsomkostninger, muligheder for genanvendelse i andre sammen-

hænge, eller måske endda anvende genbrugt inventar. Tankesættet bag dette minder meget om tankerne bag 

LCC- og LCA-beregninger, og spiller på den måde godt sammen med profilen for bæredygtighed for Børne- 

og Ungeuniverset. 

 

Samlet set skal entreprenøren levere et udeareal, der udover sin funktion og fleksibilitet, også skal indeholde 

principper og tanker omkring cirkulær legeplads, hvor lange levetider lav vedligeholdelse og genbrug er blandt 

de vigtige parametre.  

 Design for Disassembly 

Mulighederne for at nedtage, flytte og omorganisere uden spildprodukter er en væsentlig faktor i hele fortæl-

lingen om cirkulær økonomi på Børne- og Ungeunivers Stigsborg. At der skabes mulighed for at tilpasse byg-

ningen, efter ændrede behov i fremtiden, med et minimum af forbrugte ressourcer, er et vigtigt element for 

Aalborg Kommune, og med Børne- og Ungeuniverset ønsker man, at være foregangsprojekt indenfor feltet. 
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Der lægges derfor op til en meget åben og kreativ proces i arbejdet med at indtænke så mange nedtagnings 

– og omformningsstrategier som muligt.  

 

Som eksempler til inspiration kan nævnes: 

 

• Anvendelse af mekaniske samlinger, der kan understøtte tankegangen. 

• Nedbringelse af brugen af skum, fuger og andre materialer, som ikke kan demonteres. 

• Implementering af koncepter for nedrivning og nedrivningsplaner. 

Fokus bør, ved valg af indsatsområde, være på de områder, hvor det kan bidrage til øget fleksibilitet, eller ved 

de materialer, som har den største mængde indlejret energi. 

 Bæredygtig byggeplads 

Aalborg Kommune arbejder fremadrettet fokuseret på at sikre, at deres byggepladser etableres og driftes så 

bæredygtigt som muligt. Et af de store fokuspunkter i S2C-projektet er, at de enkelte Skandinaviske cases 

arbejder målrettet på at skabe en bæredygtig byggeplads - konkretiseret via tre indsatsområder:  

 

Affaldssortering og genanvendelse, fossilminimeret byggeplads og information på byggeplads. 

Indsatsområderne beskrives nedenfor:  

 

Affaldssortering og genanvendelse 

Der stilles krav om at entreprenøren sikrer en gennemarbejdet model for genanvendelse af byggematerialer 

som bliver til overs i byggeprocessen – som minimum ved at stille krav til sorteringen på typer mm. Bygge-

pladsens affaldssortering skal indrettes, så der kan sorteres i flest mulige fraktioner, der kan gå til genbrug 

eller genanvendelse og dermed understøtte principperne i cirkulær økonomi. Konceptet for affaldssorteringen 

skal gerne forholde sig til byggeriets faser, og ikke være et stationært princip omkring f.eks. X antal fraktioner 

i hele byggefasen, hvis nogle af dem kun anvendes i en kort periode. 

 

Følgende tilgang kan tjene som inspiration til planlægningen af affaldskonceptet: 

 

• Reducér den producerede mængde affald gennem bl.a. korrekt opbevaring af byggemateri-

aler, planmæssig leverance af byggematerialer ift. mængder, anvend viden om returordnin-

ger til byggemarkeder eller materialeleverandører, og gør nytte af partnerskaber med aktø-

rer, der handler med ”brugte” byggematerialer etc. 

• Sortér affald og ressourcer korrekt så højst mulige niveau af affaldshierarkiet kan opnås 

(genbrug og genanvendelse). 

• Reducér brandbart affaldsmængden mest muligt. 

Fossil- og energiminimeret byggeplads 

Det er et krav i forbindelse med opførelsen af Børne- og Ungeuniverset, at totalentreprenøren arbejder foku-

seret på at minimere anvendelsen af fossiler og energi, for derved minimerer mængden af CO2 emissioner.  

 

Der lægges således vægt på, at der i størst muligt omfang anvendes eldrevne maskiner og værktøj, frem for 

maskiner og værktøj med forbrændingsmotor. For det maskineri, der ikke er eldrevet, vil det være et krav at 

man anvender 2. generation biodiesel eller HVO100. 

 

Følgende tilgange kan derudover tjene som inspiration til planlægningen af koncept for fossilminimering af 

byggepladsens drift: 
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• Vedr. opvarmning og udtørring: Benyt fjernvarme i udtørringsfasen og anvend natsænkning 

i opvarmningsfasen.  

• Benyttelse af skurvogne med god isoleringsevne, udskiftning af el-radiatorer med varme-

pumper i skurvogne og isolering mellem skurvogne mm. 

• Benyt LED på byggepladsen for at sikre lavest mulige energiforbrug og anvend en styring af 

lyset, så det ikke brænder, når der ikke er behov for det (tom skurvogn, eller tom bygge-

plads). 

Information på byggeplads 

Nærmiljø og lokalområde skal inspireres af og have mulighed for at skabe en tilknytning til byggeriet. Det 

understøtter et fælles ejerskab og ansvar overfor den efterfølgende brug af bygningen. Dette kan f.eks. prak-

tiseres ved at skabe en involverende byggeplads, som via både offentlige invitationer og specifikt planlagte 

arrangementer målrettet en begrænset interessentgruppe, åbner pladsen op for formidling af dels projektets 

intentioner og byggeriets stade – herunder med særligt fokus på de bæredygtige tiltag, som gøres i hele pro-

jektets livscyklus 

 

Derfor ønsker bygherren, at der etableres et fælles mødested, som rummer informationer om byggeriets stade 

og formidler projektets visioner og baggrund når det gælder bygningen og dets omgivelser. Eksempelvis med 

en fælles formidlingscentral, der kan benyttes når skoleklasser, både fra Skansevejens skole og øvrige skoler 

i byen, områdets beboere og andre interessenter kommer forbi for at få informationer omkring byggeriet. Der 

lægges derfor meget stor vægt på, at der etableres muligheder for en levende formidlingsplatform i samarbejde 

med bl.a. Aalborg Kommunes erhvervsplaymaker og Utzon Center, som arbejder med åben skole. 

 

Herudover er en væsentlig intention ift. formidling at skabe stor synlighed omkring hvilke bæredygtige tiltag 

projektet repræsenterer. Det giver mulighed for allerede inden ibrugtagning at få skabt en fælles forståelse af, 

hvad huset kan og står for i dets levetid, f.eks. ved at synliggøre effekter ved nogle af de særlige tiltag man 

har fokuseret på. 

 SMARTe løsninger 

I ”Udviklingsstrategi for Stigsborg Havnefront – Marts 2017” har Aalborg Kommune lagt stor vægt på bære-

dygtighed, og at den nye bydel bliver forsynet med SMART-teknologier, opbygget omkring følgende principper:   

 

• Integrerede løsninger og holistiske tilgange 

• Modulær tankegang 

• Åbne standarder 

• Være de første til at skalere det, som allerede virker 

• Etablere en SMART CITY-platform, som samler aktørerne.  

Med baggrund i ovenstående bydelsstrategi ønskes følgende SMART-teknologier indarbejdet i Børne- og Un-

geunivers Stigsborg.  

 Ventilationssystem 

Aalborg Kommune har med succes afprøvet et nyt svensk ventilationssystem på nogle mindre kommunale 

byggerier. Systemet er stadigvæk rimelig ukendt i Danmark, men evalueringen har været positiv og Aalborg 

Kommunes vurdering er, at systemet giver nogle driftsmæssige, styringsmæssige og energibesparende for-

dele, samtidig med at det etableringsmæssigt tilsyneladende ikke er dyrere end de mere gængse og kendte 

ventilationssystemer. Man ønsker derfor systemet opskaleret på en større bygning.   
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Systemet er primært bygget op omkring nogle ”aktive” indblæsningsarmaturer, som via en selvstændig elek-

tronisk platform opsamler store mængde data om indeklimatilstand, lokalernes anvendelsesfrekvens og ven-

tilationsanlæggets driftsparametre. Disse data kan via en API-overførelse til kommunens CTS-anlæg anven-

des til fastsættelse af rengøringsomfang i de enkelte lokaler, energioptimering og indeklimaovervågning.  

 

Desuden kobles radiatorventiler, vinduesgreb, belysning, dagslysstyring og solafskærmning op på ventilati-

onsstyringen, så der skabes fuld kontrol over rumreguleringerne på samme styresystem.   

 Indeklimaregistrering mm.  

Som det fremgår af andre afsnit i dette byggeprogram, ønskes nogle af de tekniske styringsdata anvendt aktivt 

i de pædagogiske læringsprocesser. Ved hjælp af SMART-teknologier ønskes indeklima og energiforbrug syn-

liggjort i børnehøjde vha. grafiske elementer og letforståelige tal. Herudover er det meningen at SMART-tek-

nologierne anvendes til ”nudging” for bevægelse i hverdagen, sundhed og bæredygtig dannelse generelt, og 

således sikre at visionen om et bæredygtigt byggeri formidles til og adopteres af de daglige brugere.  

  

I hvert lokale skal der monteres en indeklimasensor. IC-Meter – Indoor Climate, er en skandinavisk virksom-

hed, som længe har været ”first mover” omkring dataopsamling og datavisning på forbrugerniveau. IC-Meter 

forhandler en indeklimasensor, som indeholder de specifikke data, som efterspørges i læringsprocesserne. 

Rumtemperatur, CO2-niveau, relativ fugtighed, lys- og lydniveau. Eleverne kan via en NFC-app på deres 

smartphones koble sig op på indeklimasensoren, og se alle øjebliksværdierne på ovennævnte parametre.  

 

Indeklimasensoren kan kommunikere på forskellige dataplatforme, men på Børne- og Ungeuniverset ønskes 

IoT-teknologien (Internet of Things) anvendt. IC-Meters IoT-kommunikation er LoRa (Low Power/Long Range), 

som er en åben teknologi, der ikke er leverandørafhængig. 

 

Indeklimasensoren leveres forprogrammeret som en bygherreleverance. Montagen skal være indeholdt i to-

talentreprisen, ligesom totalentreprenøren skal etablere et fulddækkende LoRa-netværk, som man kan koble 

sig op på fra et vilkårligt sted på Børne- og Ungeuniverset - indendørs som udendørs.   

 Energiforbrug 

Udover lokalets øjebliksværdier på indeklimasensoren, er der et ønske om registrering af varme- og el-forbrug 

på årgangsniveau, så eleverne ved selvsyn kan se, hvordan adfærd omkring fx vinduesåbninger, periodevis 

sænkning af rumtemperatur mm. har indflydelse på energiforbrug og indeklima. Den nære forbrugs- og ener-

giregistrering vil samtidig give et utroligt detaljeret driftsbillede, som fx kan anvendes i forbindelse med fremti-

dige skolerenoveringsopgaver etc.    

 Selvgenererende komponenter 

Bygherren ønsker endnu en SMART-teknologi anvendt - nemlig selvgenererende komponenter. Denne tek-

nologi skal anvendes på radiatorventiler, vinduesgreb, belysningstryk og manuelle betjeningstryk til solaf-

skærmningsgardiner. Selvgenererende komponenter, er komponenter som ikke er strømforbundet og hellere 

ikke indeholder batteri. Varmen fra radiatoren er radiatorventilens energiforsyning. Og denne lille energi er nok 

til, at der kan sendes et trådløst signal. Vinduesgrebet anvender den kinetiske energi (bevægelsesenergi), der 

fremkommer, når man anvender vinduesgrebet. Som på radiatorventilen er den lille energi nok til, at der kan 

sendes et signal om vinduets åbningsposition. Belysningstryk og betjeningstryk får sin energiforsyning fra en 

lille magnet, som flyttes i en lille spole, når man trykker på belysnings-/betjeningstrykket. De to sidstnævnte 

klæbes op på en væg et vilkårligt sted, hvor man synes, og de er lette at flytte igen, eftersom de ikke er 

fortrådet.  
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Kommunen har med succes anvendt selvgenererende radiatorventiler og vinduesgreb på andre kommunale 

bygninger bl.a. i forbindelse med en større renovering af kommunale bygninger i Danmarksgade. Det er såle-

des afprøvet SMART-teknologi, som nu ønskes opskaleret.   

 Øvrige SMART-teknologier 

Ovennævnte SMART-teknologier ønskes implementeret på Børne- og Ungeuniverset, men implementering af 

yderligere SMART-teknologier vil tælle positiv i bedømmelsen af totalentreprenørens tilbud. Tilbydes sådanne 

teknologier er det dog vigtigt, at de er velafprøvede systemer og referenceanlæg skal oplyses i tilbuddet, idet 

kommunen ikke ønsker eksperimenterende teknologier.   

 Commissioning 

Commissioning-processen på Børne- og Ungeuniverset er begrænset til de tekniske fag, men involverer alli-

gevel mange af byggeprocessens aktører. Særligt totalentreprenøren og hans rådgivere, men også de udfø-

rende fagentreprenører, leverandører og bygherrens rådgivere i forhold til bygherreleverancer. Totalentrepre-

nøren skal yde en aktiv indsats gennem hele Cx-processen, og totalentreprenøren har det overordnede ansvar 

for, at alle Cx-krav afleveres rettidig i den aftalte kvalitet. 

 

En del af Cx-aktiviteterne er i dag allerede en normal del af en byggeproces, idet nogle af Cx-kravene står 

som krav i bygningsreglement, normer og standarder fx kvalitetssikring, funktionsafprøvning, DV-materiale 

osv. Disse allerede kendte Cx-krav, som typisk er fagspecifikke, og specielle Cx-krav for Børne- og Ungeuni-

verset, skal Cx-processen forsøge at samle, kontrollere, teste og i nogle tilfælde også udføre tværfaglige fuld-

skalatest på. 

 

Cx-processen skal udføres i henhold til Værdibygs Vejledninger, og der skal være fokus på Cx-kravene gen-

nem hele projekterings- og byggeperioden.  

 

Totalentreprenøren skal gennem hele byggeprocessen deltage i Cx-processens aktiviteter. Det samme skal 

hans rådgivere, underentreprenører og leverandører i et nødvendigt omfang. Cx-processens aktiviteter vil bl.a. 

omfatte: 

 

• Møder  

• Tidsplanlægning  

• Granskninger  

• Tests  

• Dialoger om egenkontroller og kvalitetssikring  

• Dokumentation  

• Afprøvning  

• Undervisning af driftspersonale 

 

Cx-organisationen skal have adgang til relevant materiale fra totalentreprenøren, dennes rådgivere, underen-

treprenører og leverandører, herunder: 

 

• Tidsplaner 

• Tegninger 

• Beskrivelser 

• Datablade 

• KS-planer og materiale 

• D&V-materiale 

• Andet relevant materiale 
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Dokumentation og relevant materiale skal afleveres rettidig iht. Cx-tidsplan og indgåede aftaler på Cx-møder, 

hvor totalentreprenøren også deltager.  

 

Cx-kravene er udvalgte fokusområder, som Cx-styregruppen vil holde særligt øje med gennem hele bygge-

processen. Cx-processen skal være et dynamisk styringsværktøj, hvorfor andre krav i udbudsmaterialet un-

dervejs i byggeprocessen kan blive tilføjet som nye Cx-krav, hvis Cx-styregruppen skønner at nogle bestemte 

forhold skal ofres særlig opmærksomhed.  

 

Sweco, som er bygherrens Cx-ansvarlige, vil oprette en Cx-log, hvori alle Cx-kravene vil fremgå. Cx-loggen 

vil være tilgængelig for alle Cx-aktører, og den vil løbende blive ajourført ift. stade på de enkelte Cx-aktiviteter 

og -krav.  

 

Totalentreprenørens projekterende skal, som et led i Cx-processen, udarbejde projektbasis jf. Værdibygs Vej-

ledning. De projekterende skal ud for hvert Cx-krav beskrive, hvordan de har indarbejdet Cx-kravet i projekt-

materialet, samt beskrive den valgte løsning.  

 

Øvrige oplysninger om Cx-processen på Børne- og Ungeuniverset kan ses i bilagene ”Commissioning-plan, 

Aak-Bygninger”,”Cx-kravspecifikation”, samt ”Indreguleringsnotat” som er gældende tilbudsgrundlag.  

 DGNB 

Projektet skal afspejle de bæredygtige intentioner født i de indledende visionsprocesser. Bæredygtighed skal 

være en integreret del af alle projektets faser samt i det færdige byggeri. Det er et ønske, at de bæredygtige 

elementer skal være tydelige i både proces og det færdige projekt. 

 

DGNB har været styrende for den indledende idéproces forstået på den måde, at der er grundlag for at pro-

jektet kan certificeres til minimum ’Guld’ – men ikke nødvendigvis via de traditionelt ’sikre’ høje point. Der er 

således, som følge af den udførte indledende screeningsmatrix, angivet minimumskrav for flere underkriterier, 

som understøtter ønsker fra de indledende processer i forbindelse med visionsprocessen.  

 

Totalentreprenøren er ansvarlig for at projektet certificeres til minimum ’Guld’ efter DGNB-manual for under-

visnings- og børneinstitutioner.  

 

De indledende undersøgelser omkring DGNB er alle foretaget på baggrund af den gældende DGNB-manual, 

og under processen er høringsudgave for DGNB 2020 udkommet, men dog endnu ikke udgivet endeligt. Der 

er en ambition om at projektet certificeres efter DGNB 2020, men da der alene er tale om en høringsudgave, 

er nærværende udbud opbygget efter gældende DGNB-manual.   

 

Når DGNB 2020 udkommer endeligt, er det desuden ambitionen, at byggeriet udover at blive certificeret til 

’Guld’ også opnår ’DGNB Hjerte’. 

 

Totalentreprenøren varetager rollen som DGNB-Auditor på projektet, men Aalborg Kommune har et stort øn-

ske om at kunne anvende læringen i forbindelse i DGNB-processen aktivt på flere niveauer i kommunens 

instanser. Kommunen agter derfor at indgå i processen i en observerende rolle og som sparringspartner. 

 

Aalborg kommune stiller den digitale platformen ’FRAME’ til rådighed for totalentreprenøren, og denne skal 

anvendes i forbindelse med certificeringen. I forbindelse med dokumentation af DGNB-certificeringen, uploa-

des dokumentationsmaterialet afslutningsvis til iBinder.  

 

Et væsentligt udgangspunkt i forbindelse med den indledende DGNB-screening,har været at få implementeret 

de bæredygtige delmål: cirkulær økonomi, FN’s 17 verdensmål, SMARTe løsninger og commissioning.  
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Under DGNB er der arbejdet med 2 særlige underemner; Livscyklusanalyse for miljø og økonomi (LCC) og 

livscyklusanalyse (LCA) samt biodiversitet. 

 

LCC og LCA  

LCA og LCC er vigtige redskaber for at vurdere materialer og metoder ud fra deres påvirkning på miljøet og 

økonomien. Derfor er det fra Aalborg kommunes side et krav, at der arbejdes målrettet med LCA og LCC. 

 

Processen for LCC og LCA er delt op i 3 faser. Faserne skelner mellem beslutninger om materialer og byg-

ningsdele der skal træffes inden, under og efter et udbud i totalentreprise. 

 

1. Inden udbud 
a. Definition af ønsker og proces. 

Dette er fortaget og afspejles i nærværende udbudsmateriale 

b. LCA og LCC for undersøgelse af muligheden for fjernkøling i samarbejde Aalborg forsyning. 

Denne undersøgelse er foretaget og Aalborg kommune har besluttet sig for at tilbyde fjern-

køling.  

2. Under udbud 
a. Totalentreprenører vurderer og vælger i tilbudsfase materialer og bygningsdele mm. ud fra 

LCA og LCC. 

b. Totalentreprenøren leverer i tilbudsfasen en procesbeskrivelse af håndtering af LCA og LCC 

under projektering og udførelse. 

3. Under projektering og udførelse 
a. Totalentreprenør håndterer LCA og LCC iht. procesbeskrivelsen og beregninger foretages 

Der vil indenfor prioriteringen af den økonomiske ramme være fokus på, at der kan træffes totaløkonomiske 

og miljømæssige fornuftige valg under hele byggeriet. Det vil skabe mulighed for at træffe valg, der sparer 

betydeligt på driftsøkonomien og/eller miljøpåvirkningerne og samtidig opfylder projektets intentioner for pæ-

dagogiske og kloge kvadratmeter.  

 

Biodiversitet 

Da Børne- og Ungeuniverset er beliggende på kanten af parken med fjorden som nabo, er det vigtigt at der 

tages hensyn til fremtidig omkringliggende natur, hvorfor der er forventninger til, at der i projektet indtænkes 

stor grad af biodiversitet. Det er vigtigt for Aalborg Kommune, at det nye børne- og ungeunivers bidrager og 

sikrer økosystemernes mangfoldighed og høj biofaktor. Tiltag, som tilskynder og støtter eksisterende arter er 

vigtigt, og tiltagene skal ligeledes benyttes som en læringsmæssig ressource, når det gælder formidling og 

undervisning.    

 

DGNB fokuspunkter 

Nedenstående fokuspunkter uddyber projektets konkrete målsætning for bæredygtighed i relation til DGNB- 

certificeringen. Fokuspunkterne er udvalgt i forbindelse med den indledende DGNB-screening. I DGNB-eva-

lueringsmatrix (som er bilag til udbudsmaterialet) og nedenstående afsnit fremgår mindstekrav til point på 

indikatorniveau for de udvalgte fokuspunkter. 

 

PROCES • PRO1.3.5 Krav til målings – og overvågningskoncept 

• PRO1.3.6 Koncept til at understøtte bygningens fleksibilitet i relation til 

ombygning, nedrivning og genanvendelse 

• PRO1.3.8 Vurdering af LCA 

• PRO1.3.9 Vurdering af LCC 
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• PRO2.1.1+5 Indretning af byggeplads/byggeproces 

MILJØ • ENV1.2 Miljøricisi relateret til byggevarer – Kvalitetstrin 2 

• ENV 1.3.1 Anvendelse af træ og træmaterialer – Kvalitetstrin 3 

SOCIAL • SOC1.2.1 Indendørsluftkvalitet – flygtige organiske forbindelser 

• SOC 1.6 Kvalitet af udendørsarealer – krav til samlet score for kriteriet 

• SOC 1.6.2.6 Maksimumpoint for koncept for forbedring af mikroklima 

• SOC2.1.1 Tilgængelighed – Minimumskrav; Bygningsreglement + vejled-

ning 

TEKNIK • TEC1.5 Vedligeholdelse og rengøringsvenlighed – krav til samlet score for 

kriteriet 

• TEC1.6.2.1 Koncept for nedtagning og genanvendelse 

• TEC1.7 Commissioning – krav til samlet score for kriteriet 

• TEC1.8 Dokumentation ved miljøvaredeklerationer (EPD) 

 

Fokuspunkterne er omsat for projektets bæredygtighedsprofil, og er udfoldet i DGNB-evalueringsmatrixen som 

er bilag til udbudsmaterialet. Den vedlagte matrix skal alene fungere som inspiration til totalentreprenøren, 

hvor alene pointkrav i nedstående afsnit skal forstås som minimumskrav til pointscore på kriterie-niveau. Po-

intkravene er udvalgt af bygherren for at understøtte udvalgte fokuspunkter for Børne og Ungeunivers Stigs-

borg. Udover at opfylde kravene, skal totalentreprenøren selv vælge og have indeholdt alle nødvendige tiltag 

til at sikre at byggeriet opnår certificering til DGNB Guld.  

 Proces 

Det vil være nødvendigt at totalentreprenøren allerede fra udbudsfasen forholder sig til de procesrelaterede 

kriterier i DGNB.  

 

Særligt fremhæves i denne forbindelse kriterier som omhandler koncepter for målings – og overvågningssy-

stemer (som en del af SMART-teknologi – læs mere herom under foranstående afsnit), koncepter som under-

støtter cirkulær økonomi, LCA og LCC samt koncepter for ressourceforbrug på byggepladsen. 

 

PRO1.3.5 Krav til målings – og overvågningskoncept (en del af SMARTe løsninger) 

En af de åbenlyse fordele ved at integrere et grundigt gennemarbejdet og optimerings målings – og overvåg-

ningskoncept for det samlede hus, er de gevinster som kan høstes i form af læring og formidling til husets 

brugere. Det er eksempelvis ligetil at synliggøre dagligt forbrug i børnehøjde vha. grafiske elementer og letfor-

ståelige tal. Herudover kan SMATRe løsninger fungere som ’nudging’ for bevægelse i hverdagen, sundhed og 

bæredygtig dannelse generelt 

Krav: Maksimumpoint: 20 

 

PRO1.3.6 Koncept til at understøtte bygningens fleksibilitet i relation til ombygning, nedrivning og genanven-

delse 

Mulighederne for at nedtage, flytte og omorganisere uden spildprodukter er en væsentlig faktor i hele fortæl-

lingen om cirkulær økonomi på Børne- og Ungeunivers Stigsborg. At der skabes mulighed for at tilpasse byg-

ningen, efter ændrede behov i fremtiden, med et minimum af forbrugte ressourcer, er et vigtigt element for 

Aalborg Kommune, og med Børne- og Ungeuniverset ønsker man, at være foregangsprojekt indenfor feltet.  

Krav: Maksimumpoint: 10 
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PRO1.3.8 Vurdering af LCA 

LCA: Ved at indtænke livscyklus fra projektets start er det muligt at reducere klimaaftryk og ressourceforbrug. 

I livscyklusovervejelserne, skal indgå cirkulære overvejelser omkring, hvordan materialer kommer fra kredslø-

bet og ved endt anvendelse, kan indgå i kredsløbet igen. Der skal kunne gøres rede for hvordan livscyklus-

vurdering på materialers klimabelastning har indgået i de enkelte designprioriteringer i det tilbudte projekt.   

Ligeledes skal entreprenøren lade vurderinger af materialers klimaaftryk understøtte prioriteringer i de efter-

følgende projekteringsfaser efter kontraktindgåels 

Krav: Maksimumpoint: 10  

 

PRO1.3.9 Vurdering af LCC 

LCC: En god totaløkonomi i løsningerne er en designparameter med en høj vægtning. 

Der skal kunne gøres rede for hvordan totaløkonomi har indgået i de enkelte designprioriteringer i det tilbudte 

projekt. Ligeledes skal entreprenøren sikre, at totaløkonomien understøtter detaljeringen i de efterfølgende 

faser efter kontraktindgåelse. 

Krav: Maksimumpoint: 10  

 

PRO2.1.1+5 Indretning af byggeplads/byggeproces 

Et af de store fokuspunkter i S2C-projektet er, at de enkelte Skandinaviske cases arbejder målrettet på at 

skabe en bæredygtig byggeplads - konkretiseret via tre indsatsområder: affaldssortering og genanvendelse, 

fossilminimering samt information. I relation til Børne og Ungeunivers Stigsborg, er der et minimumskrav på 

kriterieniveau om at opnå maksimumpoint på udarbejdelse af et koncept for minimering og genanvendelse af 

byggeaffald. Desuden stilles der minimumskrav omkring udarbejdelse af koncept for minimering af energifor-

brug på byggepladsen.  

Krav: Maksimumpoint: 15 for begge indikatorer 

 Miljø 

ENV1.2 Miljøricisi relateret til byggevarer – Kvalitetstrin 2 

For at sikre, at byggematerialerne ikke er miljøskadelige og i øvrigt ikke risikerer at påvirke jord, luft, grund- og 

overfladevand, flora, fauna og menneskets sundhed negativt, skal de indbyggede materialer kortlægges og 

dokumenteres iht. DGNB manualen, kriterie ENV1.2. Dokumentationen skal løbende opdateres i faserne i takt 

med detaljering af projektet 

Krav: Mindst kvalitetstrin 2, 72,5 point for det samlede kriterie 

 

ENV 1.3.1 Anvendelse af træ og træmaterialer – Kvalitetstrin 3 

Minimum 90 % af alt træ og træmateriale, der er anvendt i selve bygningen og konstruktionsprocessen, er 

dokumenteret FSC- og/eller PEFC-certificeret og/eller genbrugstræ. Kravet omfatter både selve bygningen og 

konstruktionsprocessen. Det vil sige, at der i forbindelse med vurderingen tages hensyn til både det anvendte 

træ (byggepladstræ) samt træmaterialer, som indbygges i selve bygningen 

Krav: Maksimumpoint: 45 for indikatoren 

 Social 

Generelt er der stort fokus på at skabe rammer for bæredygtige sociale fællesskaber – både inde og ude. Der 

skal være naturlig og let adgang til alle områder af universet – for alle, uanset alder og fysiske forudsætninger.  

Desuden danner gode indeklimaforhold grundlag for generel trivsel for alle universets brugere. 

 

SOC1.2.1 Indendørs luftkvalitet – flygtige organiske forbindelser 

Det er en meget væsentlig parameter, at indeklimaet i bygningen bliver godt og sundt og dermed være med til 

at danne de bedst mulige rammer for både elever og ansatte, når de opholder sig indendørs. Byggematerialer 

kan i høj grad belaste den indendørs luftkvalitet i kraft af flygtige organiske forbindelser (VOC og formaldehyd). 

Således er valget af godkendte lavemitterende byggeprodukter af højeste betydning, for at danne et bæredyg-

tigt grundlag for rum med lav forureningsbelastning.  

Krav: Mindst 45 point 
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SOC 1.6 Kvalitet af udendørsarealer – krav til samlet score for kriteriet 

De udendørs arealer er af tilsvarende stor betydning, som tilrettelæggelsen af bygningens indendørs arealer. 

Der er derfor angivet en samlet minimumsscore for hele kriteriet i DGNB-matrix. Gode udearealer, sammen-

hæng mellem inde og ude, undervisning i udeskole samt natur og biodiversitet er nogen af grundelementerne 

i visionen om det nye Børne – og Ungeunivers. 

De fælles uderum skal understøtte fællesskaber og mangfoldige aktiviteter på tværs af universet og på tværs 

af lokalområdet. De fælles uderum skal etableres med let adgang for alle alderstrin og fra alle fællesrum. 

Krav: Mindst 80 point for det samlede kriterie 

 

SOC 1.6.2.6 Maksimumpoint for koncept for forbedring af mikroklima 

Nærheden til parken og fjorden skal opleves og bruges aktivt af børn og medarbejdere i Børne- og Ungeuni-

verset. Det skaber et realistisk grundlag for at arbejde med bæredygtighed og med forståelse for samspillet 

mellem menneske, samfund og natur. Det gør området, fjorden og bæredygtighed til meningsfuld genstand 

for det pædagogiske arbejde i dagtilbud og i skole- og fritidstilbud. Herudover er det en del af visionen bag 

Børne – og Ungeuniverset, at det ’giver noget igen’ – det er således af stor vigtighed at den omkringliggende 

natur – flora og fauna, bevares og forbedres. 

Krav: Maksimumpoint: 10 

  

SOC2.1.1 Tilgængelighed – Minimumskrav; Bygningsreglement + vejledning 

Tilgængelighed er vigtigt for at indfri projektets intentioner, hvorfor der skal etableres ligeværdig adgang og 

brug for alle, og med et stort fokus på et barrierefrit design - der kræves således maksimumpoint på indikato-

ren. 

Krav: Maksimumpoint: 25 

 Teknik 

Teknisk bæredygtighed kan betragtes som bæredygtighed i sin mere ’oprindelige’ betydning, forstået på den 

måde, at den er mere mål– og dokumenterbar. Kravene til det teknisk bæredygtige Børne – og Ungeunivers i 

relation til DGNB, kredser i særlig høj grad omkring minimering af ressourcer. 

 

TEC1.5 Vedligeholdelse og rengøringsvenlighed – krav til samlet score for kriteriet 

En væsentlig faktor for om et byggeri er teknisk bæredygtigt er, at der ikke skal bruges væsentlige ressourcer 

på at vedligeholde bygningen.  

Krav: Mindst 72,5 point for det samlede kriterie 

 

TEC1.6.2.1 Koncept for nedtagning og genanvendelse 

Mulighederne for at nedtage, flytte og omorganisere uden spildprodukter er en væsentlig faktor i hele fortæl-

lingen om cirkulær økonomi på Børne- og Ungeunivers Stigsborg. At der skabes mulighed for at tilpasse byg-

ningen, efter ændrede behov i fremtiden, med et minimum af forbrugte ressourcer, er et vigtigt element for 

Aalborg Kommune, og med Børne- og Ungeuniverset ønsker man, at være foregangsprojekt indenfor feltet. 

Krav: Mindst 20 point 

 

TEC1.7 Commissioning – krav til samlet score for kriteriet 

For at man kan tale om reel teknisk bæredygtighed, er det en forudsætning at de tekniske installationer per-

former, som de er forudsat. Det er et krav, at totalentreprenøren gennemfører en commissioning-proces med 

fuldstændige gennemgange og accept af resultater af performancetests. Hvis totalentreprenøren gennemfører 

en god proces for idriftsætning, vil det medvirke til at realisere projektets mål om at være bæredygtigt i den 

forstand, at byggeriet blive velfungerende og funktionelt at drifte. 

Byggeprogrammet indeholder en lang række krav til indregulering, tests, afprøvninger og dokumentation, som 

samlet set har en kompleksitet, der skal håndteres struktureret for at give projektet succes på de tekniske fag. 
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Det er et krav at totalentreprenøren har en klar plan på håndtering af teknik fra planlægning til idriftsætning. 

Punktet er uddybet nærmere i kapitlet omkring commissioning. 

Krav: Mindst 90 point for det samlede kriterie 

 

TEC1.8 Dokumentation ved miljøvaredeklerationer (EPD) 

Totalentreprenøren skal dokumentere anvendelse af mindst 5 EPD’er i projektet.  

Dokumentationen understøtter S2C-samarbejdet, som kræver dokumenterede CO2-reducerende tiltag v. bl.a. 

LCA-analyser. 

Krav: Mindst 50 point for det samlede kriterie 
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4 Funktionelle krav 

 Forventninger til byggeriet 

Helt generelt skal der skabes den størst mulige værdi for den investering, der foretages, hvorfor nytænkning 

og fremsyn forudsættes at blive bærende elementer både under planlægningen, projekteringen og udførelses-

processen. 

 

Sammen hermed er der en række fysiske forhold, der skal tilgodeses, herunder: 

• Funktionskrav 

• Fleksibilitet og fremtidssikring 

• Arkitektur 

• Tilgængelighed til og i bygningen 

• Anlægs- og driftsøkonomi 

• Udsigts- og lysforhold 

• Fysisk rumklima (termisk/atmosfærisk/akustisk) 

• Bæredygtighed og energimæssige forsvarlighed 

Oplistningen er ikke prioriteret, fordi væsentlighedskriterier er ens for dem alle. 

 

Der henvises dog til det værdibaserede byggeprogram for yderligere krav til design. 

 

Valg af materialer, løsninger og komponenter skal foretages under hensyntagen til byggeriets anvendelse, der 

vil medføre en kraftig slitage, af stedets brugere, og den robusthed der kræves som følge heraf. 

 

Derfor skal der være fokus på valg af materialer med lang levetid og med minimale vedligeholdelsesomkost-

ninger. Desuden ønskes der, at der vælges materialer der patinerer smukt ved slid og ælde. 

 

Vanskeligt tilgængelige konstruktions- og installationsdele samt dele hvor adgangen kræver nedbrydning af 

andre konstruktioner skal, hvor det er teknisk muligt, udføres så de ikke kræver service eller vedligehold i 

bygningens levetid. 

 

Alle tekniske løsninger, produkter og materialer skal fremlægges for bygherrens godkendelse. 

 Disponering af bygningen 

Generelt henvises der til det værdibaserede byggeprogram og lokaleoversigten, samt rumskema for dispone-

ring af bygningen.  

 Frihøjde 

Frihøjden i undervisningslokaler og fællesarealer skal min. være 2,80 meter under nedhængte lofter. 

 

Frihøjden i hal, motorikrum o. lign. skal udføres, så det passer med de aktiviteter, der foregår i rummet. Mini-

mumshøjder er angivet i rumskemaer.  

 

Frihøjden i toiletkerner er minimum 2,50 meter under nedhængte lofter. 

 

 



Det tekniske byggeprogram  
Børne- og Ungeuniverset Stigsborg 
Aalborg Kommune     Dato 05.10.2020 
 

 

   27 

 Bevægelseshæmmede og kørestolsbrugere 

Bygningen indrettes under nødvendig hensyntagen til bevægelseshæmmede og kørestolsbrugere m.h.t. dør-

trin, dørbredder, toiletforhold, køreveje, adkomst, m.m. for opfyldelse af BR18 krav, niveau C. 

 

Belægninger i terræn ved adgangsdøre føres op i niveau med dørtrin, så der max. er et niveauspring på 25 

mm jf. BR18. Skraberiste og dørmåtter udføres i niveau med henholdsvis belægninger og gulve. 

 Tilgængelighed 

Aalborg Kommune arbejder for, at alle mennesker - uanset funktionsevne - ligeværdigt og selvstændigt kan 

færdes i det offentlige rum. Derfor skal det nye børne- og ungeunivers udføres med fokus på at skabe et 

barrierefrit design, som sikre ligeværdig adgang og brug af bygning og udearealer.  

 Arbejdsmiljø 

Undervisningsinstitutionens sikkerhedsorganisation skal inddrages i det videre projekteringsforløb efter kon-

kurrencen. 

 

Totalentreprenøren skal redegøre for, hvorledes myndighedernes krav til arbejdsmiljøet tilgodeses, både med 

hensyn til bygningernes udformning og deres indretning. Redegørelsen udarbejdes med henvisning til rele-

vante publikationer. 

 

Ud over de generelle bestemmelser i Bygningsreglement henvises der til samtlige gældende love og bekendt-

gørelser for området. 

 Funktionelle forhold 

 Teknikrum 

Der skal generelt være gode og funktionel optimale adgangsforhold til disse rum. 

 

Adgangsveje og døre til teknikrum skal dimensioneres under hensyntagen til servicering og 

til transport af komponenter (fx ved senere udskiftninger). 

 

Der skal disponeres, så installationerne er let tilgængelige for servicering, udskiftning, vedligeholdelse mv. og 

udføres, så der er plads til kendte og sandsynlige udvidelser. 

 

Der skal overalt min. være 900 mm frit foran komponenter, som skal betjenes eller serviceres og med minimum 

1.900 mm frihøjde under alle installationer. 

 

Foran elektriske tavler, der er mere end 1 m. brede eller høje, skal der være mindst 1 m. fri plads foran tavlen, 

regnet fra den komponent eller del af tavlen, der har det længste fremspring. Den frie plads skal være fra gulv 

til tavlens overkant, dog mindst 2 m. over gulv. 

 

Hvis tavler placeres med en indbyrdes afstand på mindre end 1 m., betragtes de som en samlet tavle. 

 

Er der komponenter eller anlægsdele der kræver mere plads end minimumspladsen, skal der etableres den 

nødvendige plads i forhold til det aktuelle behov. 

 

Teknikrum med hovedtavle og målere for el skal være tilgængeligt fra fælles adgangsveje med særskilte ind-

gang og adskilt med vægge fra øvrige teknikrum. 
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 Adgang til installationer 

Føringsveje skal disponeres, så der er god adgang til installationer for vedligeholdelse, reparation inspektion 

og service. 

 

Installationskomponenter skal overalt være velbelyste, så de kan inspiceres i deres fulde udstrækning. Alle 

installationsgenstande skal være tydeligt mærket. 

 

Eventuelle lejdere, gallerier, indskudte installationsdæk m.v. som er nødvendige for hensigtsmæssig service-

ring af anlæggene, skal være indeholdt i tilbuddet. Sådanne installationer skal udføres i varmgalvaniseret stål, 

hvis disse udføres i stål. 

 Installationsskakte 

Installationsskakte skal være teknisk velbeliggende og tilgængelige for inspektion og servicering samt udfø-

relse af reparationer, uden at omkringliggende bygningsdele beskadiges. Skakte skal udformes, så installati-

oner kan placeres velordnet og fastgjort med korrekte bæringer til konstruktion, uden at installationer krydser 

eller blokerer for hinandens tilgængelighed. 

 

Installationsskakte skal være let tilgængelige for inspektion i hele deres udstrækning. 

 

Adgangslemme skal være så store, at brug af værktøj ved udskiftning af komponenter kan ske fuldstændigt 

uhindret. Eventuelt monteres der fuldt aftagelige sider eller flere lemme. 

 

Adgang til skakte skal placeres under hensyntagen til rummenes anvendelse, dvs. placering må ikke medvirke 

til uhensigtsmæssig indretning. 

 

Al adgang skal kunne ske fra gulvniveau uden brug af stiger m.v. 

 

Skakte skal brandsikres efter gældende forskrifter, og mærkes herefter. 

 Rengøring 

Smuds skal hindres i at komme ind i bygningen. Det kan opfyldes ved, at arealerne omkring indgangspartierne 

udformes, så de let kan holdes rene og tørre, samt ryddes for sne. 

 

Der differentieres mellem ”Rene” og sko frie arealer samt arealer med offentlig adgang, hvor der accepteres 

indgang med ”ude sko”. 

 

Der skal tages hensyn til, at der på alle planer/afdelinger etableres decentrale rengøringsrum og depoter. I et 

centralt rengøringsrum skal der sikres mulighed for at oplade rengøringsmateriel og gulvvaskemaskiner. 

 

Udvendige anlæg skal planlægges, så renholdelse og snerydning af adgangsveje, stier faldunderlag o.lign. 

kan foretages med almindelig maskinpark. 

 Overflader 

Det tilstræbes at vælge løsninger, der sikrer tilgængelighed i forhold til rengøring og vedligeholdelse, og at 

vælge robuste, rengøringsvenlige, slidstærke og egnede materialer, som ikke kræver ekstraordinær vedlige-

holdelse eller særlige rengøringsmetoder. 

 

Specielt skal man være opmærksom på, om rengøring af gulve kan foregå med maskiner og evt. med micro-

fiber. 
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Herunder er særlige krav overflader i rengøringskrævende områder angivet: 

• Over køkkenborde skal der mellem bordplade og overskabe udføres med vaskbar overflade som fliser 

eller anden egnet overflade. 

• Af hensyn til drift og vedligehold skal der udføres flisefelt omkring alle håndvaske og udslagsvaske. 

• I toiletrum skal fliser omkring håndvask, spejl og belysning over spejl udføres, så disse fremstår som 

et arkitektonisk samlet element. På handicaptoiletter skal placering af spejl tilgodese kørestolsbrugere. 

I elev- og børnetoiletter placeres spejle således de højdemæssigt passer til bruger. 

• Alle sanitetsgenstande skal monteres med afsluttende fuge, sådan at der ikke er utætheder mellem 

sanitet og gulv/væg, hvor urenheder kan ophobes. 

• I baderum udføres vægge i bruseområde med fliser fra gulv til loft. Krav til underlag i vådzone skal 

følges. 

• Gulve på toiletter, omklædningsrum og i badeområder for skoledelen, skal udføres med vinyl, epoxy, 

eller anden fugefri belægning. 

• Bygherrens driftsansvarlige inddrages især i projektforslagsfasen, for at sikre hensigtsmæssige løs-

ninger, i forhold til rengøring og vedligeholdelse. Det er de projekterendes ansvar at inddrage alle 

relevante personer. 

 Drift og betjening 

For at sikre optimale drifts- og betjeningsforhold skal installationer mv. vælges i betjeningsvenlig udførelse. 

 

Ved planlægning af alle tekniske anlæg og installationer, valg af installationsgenstande, armaturer, bygnings-

beslag og udformning af bevægelige dele mv. skal der sikres enkelhed og sikkerhed i funktioner og begræns-

ning af typevalg. 

 

Der skal overalt anvendes anerkendte, gangbare fabrikater med gode servicemuligheder og bedst mulig sik-

kerhed for reservedelsforsyning. 

 

I lokaler med manuelle betjente styringssystemer f.eks. lysdæmpning, lysoverstyring, solafskærmning, mørk-

lægning, vinduesåbning etc. skal der opsættes en brugervejledning. 

 

Brugervejledningen skal ud over en tekst, være angivet med tydelige piktogrammer der er let forståelige og 

placeret retvisende i forhold til den fysiske installation. 

 Hærværkssikring 

I forbindelse med udførelsen skal valget af materialer tilgodese den drift, der er på en undervisningsinstitution. 

Fx skal alle udvendige armaturer der anvendes være vandalsikre armaturer klasse II. Desuden skal der fore-

tages sikring af ovenlys og indbrudshæmmende dør- og vindueskonstruktioner. 

 

Ligeledes skal der vælges overflader og armaturer der i boldsikker udgave i områder, hvor der kan foregå 

boldspil. 

 Solafskærmning og mørklægning 

 Solafskærmninger 

Solafskærmningen skal tjene to formål, dels afskærme for solvarme, dels forhindre generende refleksion i rum. 

Solafskærmning udføres ud for alle rum med vinduer/glasdøre, hvor der kan forekomme generende solindfald.  

 



Det tekniske byggeprogram  
Børne- og Ungeuniverset Stigsborg 
Aalborg Kommune     Dato 05.10.2020 
 

 

Side 30 af 98 

 

Der udføres supplerende solafskærmninger hvis indeklima-simuleringer/-beregninger viser at der er behov for 

dette. Som det er nævnt senere afsnit, har Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning indgået aftale om etable-

ring af fjernkøl. Muligheden for at anvende køleenergi til fx køling af ventilationsluft forventes at gøre omfanget 

af solafskærmninger mindre. Indeklimasimuleringerne vil synliggøre dette.  

 

Solafskærmningen skal udføres som en udvendig solafskærmning, og skal integreres i/på facaderne, så det 

udgør en arkitektonisk helhed. 

 

Bygherren ser helst at solafskærmningen primært udføres som en udvendig fast bygningsdel, men alternativt 

som en automatisk betjent afskærmning af vind- og vandbestandigt materiale. Hvis der vælges automatisk 

betjent solafskærmning, skal denne være overstyret med et vejr- og vindmodul, være dimensioneres til at 

kunne bruges ved vindhastigheder op til min. 15 m/s, og der skal være mulighed for manuel overstyring.  

 

Solafskærmningen skal kunne overvåges og styres via det rumovervågningssystem, som også styrer varme, 

ventilation og belysning.  

 

Af hensyn til brugerkomforten skal man kunne se ud, når solafskærmningen er aktiveret.  

 

Så vidt det er muligt fastgøres solafskærmningssystemet på facaden og ikke på vindues-/dørpartier.  

 

Krav til redningsåbninger og flugtveje skal naturligvis respekteres.  

 

Ovenlys/glastage udføres således, at der ikke forekommer generende solindfald, f.eks. med automatisk fjern-

betjente solgardiner.  

 

Ved anvendelse af solgardiner skal der anvises en let anvendelig metode til demontering og efterfølgende 

opsætning ved rengøring/vask. 

 Mørklægning 

Omfanget af mørklægning fremgår af rumskemaerne.  

 

Mørklægning kan eventuelt etableres ved gardiner, men skal udføres de steder som fremgår af rumskema-

erne, som en elektrisk mørklægning. 

 

Ikke tilgængelige-, og højtsiddende (>160 cm over gulv) skal kunne mørklægges via motor med betjeningstryk, 

hvis der er behov i det konkrete rum/lokale. 

 Indeklima 

Der skal ved projekteringen af byggeriet lægges vægt på at opnå et indeklima der i bred forstand tilgodeser 
sundhed, velvære og komfort.  

 Termisk Indeklima 

Generelt skal anvisningerne og vejledningsteksterne i nedenstående følges: 
 

• Norm for specifikation af termisk indeklima (DS 474) 

• Input-parametre til indeklimaet ved design og bestemmelse af bygningers energimæssige ydeevne 
vedrørende indendørs luftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustik (DS 15251)  

• Ventilation i bygninger - projekteringskriterier for indeklimaet (DS 1752)  

• Indeklimahåndbogen 

• Branchevejledning for indeklimaberegninger  
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Bygningens lokaler opdeles i følgende 3 indeklimakategorier. Indeklimakategorierne er specielt for dette byg-

geri og må ikke forveksles med tilsvarende tabeller i diverse DS-udgaver: 
 

Indeklima-
kategori 

Operativ setpunkts- 
temperatur 

Maks. middellufts- 
hastighed 

Lydtryks- 
niveau 

CO2-niveau 

 
Sommer 
(køling) 

Vinter 
(opvarmning) 

Sommer 
(køling) 

Vinter 
(opvarmning) 

  

1 23 +/- 1 oC 22 +/- 1 oC 0,15 m/s 0,15 m/s 25 dB(A) 1.000 ppm 

2 23 +/- 1 oC 22 +/- 1 oC 0,15 m/s 0,15 m/s 30 dB(A) 1.000 ppm 

3 23 +/- 1 oC 22 +/- 1 oC 0,25 m/s 0,20 m/s 35 dB(A) Ingen krav 

 

Værdierne er gældende for opholdszonen 0,12 – 2,00 m over gulvniveau.  

 

Hvilken indeklimakategori de enkelte rumtyper skal overholde, fremgår af rumskemaerne. Overordnet set er 

alle lokaler generelt klassificeret i indeklimaklasse 1. Faglokaler, hvor der forventes et højt baggrundsstøjni-

veau, er dog klassificeret i indeklimaklasse 2. Lokaler, som fx depot- og toiletrum samt idrætslokaler, er klas-

sificeret i indeklimaklasse 3.  

 

Friskluftmængde i indeklimakategori 1 og 2 skal være min. 10 l/s pr. person. Største personantal i rumskema-

erne er dimensionsgivende.  

 

Nedenstående krav gælder for alle indeklimakategorier:  

 

Vedrørende nærmere definition af nedenstående krav henvises til DS 474 ” Norm for specifikation af termisk 

indeklima” og DS/CEN/CR 1752 ”Ventilation i bygninger, projekteringskriterier for indeklima.” 
 

• I forhold til normalåret DRY 2013 må rumtemperaturen ikke overskride 25 oC i mere end 100 timer og 
26 oC i mere end 25 timer. Overophedningskravet er en grad lavere end ”normale” dimensionerings-
forudsætninger pga. muligheden for fjernkøl og opsamling af DGNB-point.  

 

• Ved dimensioneringen af det termiske indeklima skal der benyttes -0,5 ≤ PMV ≤ +0,5, svarende til en 
forventet utilfredshed på mindre end 10 % ved følgende aktivitet og beklædning: 

o Sommer: Beklædning: 0,5 clo, Aktivitet: 1,2 met 
o Vinter: Beklædning: 1,0 clo, Aktivitet: 1,2 met 

 

• Turbulensintensitet ≤ 40 % 
 

• Forskel i vertikal lufttemperatur mellem 1,1 m og 0,1 m over gulv: Δ t ≤ 1,0 oC. 
 

• Forskel i højloftede lokaler mellem 1,1 m over nederste gulv og 1,8 m over gulv i øverste opholdszone: 
Δ t ≤ 2,0 oC. 

 

Vedrørende strålingstemperatur-assymetrien imellem kolde vertikale overflader, strålings-temperatur-assyme-

trien på grund af varme lofter og overfladetemperaturer af gulve henvises til DS 474 figur V 2.3a. 

 

For at sikre, at kravene til det termiske indeklima overholdes, skal der tidligt under projekteringen udføres 

indeklimaberegninger (BSim-beregninger) på min. 30 lokaler frit udvalgt af bygherren. Beregningerne skal ud-

føres så tidligt, at alle installations- og konstruktionsmæssige forhold stadigvæk er mulige at ændre uden øko-

nomiske konsekvenser for bygherren, og således det bedst mulige komfort- og energiøkonomiske resultat 

opnås. For at opnå en hensigtsmæssig og hurtig projektering vil det sandsynligvis være nødvendigt at udføre 

beregninger af de samme lokaler flere gange. Hver gang forudsætningerne i BSim-beregningerne ændres, 

skal der foretages nye BSim-beregninger, som dokumenterer ændringens betydning i forhold til det termiske 

indeklima i lokalerne.  
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Ved beregningerne skal der anvendes de aktuelle konstruktionsmæssige forhold, det maksimale personantal 

jf. rumskemaer, den aktuelle varmebelastning fra belysningen og maskiner samt de aktuelle brugstider. Ved 

mødelokaler skal der regnes med 2 timer møde – 1 time pause – 2 timer møde osv. i hele brugstiden. I pauser 

må maksimal ventilation anvendes til nedbringelse af CO2-niveau og rumtemperatur.  

 

På udstyrssiden skal der regnes med aktuelle maskiner og undervisningsudstyr, som er tilbudt og beskrevet i 

rumskemaerne. Desuden skal regnes med at alle skoleelever hver har en tablet (10 W) tændt.   

 

Totalentreprenøren skal efter afleveringen dokumentere at ovenstående rumtemperatur- og CO2-krav er over-

holdt ved normalt dagligt brug. Dokumentationen skal ske ved hjælp af 30 dages logninger via CTS-anlægget.  

 

Logningerne skal vise kurver af samhørende værdier for fx udetemperatur, indblæsningstemperatur, rumtem-

peratur samt driftstilstande for fx ventilationsanlæg, rotorveksler, varmeflade og radiatortermostater etc. såle-

des det er muligt at danne sig et komplet billede af indeklimaforholdene i forhold til anlæggenes driftstilstande. 

Se også Notat – Indregulering af 2. marts 2020 fra Sweco, som leder byggesagens Commissioning-proces. 

 

Hvis indeklimakravene ikke kan opfyldes ved normalt dagligt brug, vil bygherren igangsætte en fuldskalatest, 

hvor lokalerne forsynes med el-varmeeffekter svarende til de beskrevne person- og udstyrsbelastninger. Lyk-

kedes det heller ikke ved denne test at overholde de stillede indeklimakrav, skal totalentreprenøren sørge for 

anlægsforbedringer, så kravene kan opfyldes, ligesom han skal betale udgifterne til afholdelse af den gen-

nemførte fuldskalatest.   

 Atmosfærisk indeklima 

Det atmosfæriske indeklima er påvirket af flere faktorer. Såvel materialevalg som ventilationsraten i forhold til 

personbelastningen i lokalet har afgørende betydning for det atmosfæriske indeklima. Som nævnt under for-

rige afsnit må ventilationsraten derfor ikke være mindre 10 l/s pr. person.  

 

Materialer må ikke ved afsmitning, afdrysning eller afdunstning tilføre indeklimaet giftige eller på andre måder 

skadelige stoffer. I projekteringen og udførelsen skal der foretages en vurdering af materialevalg med henblik 

på at opnå en minimal personpåvirkning. 

 

Indretning og materialevalg skal foretages på en sådan måde, at lokalerne er rengøringsvenlige med mindst 

mulig støvdeponeringseffekt. 

 

Indeklimamærkede produkter eller tilsvarende vælges, hvor det er muligt. Alle materialer skal inden valg sy-

stematisk vurderes og valget skal godkendes af bygherren inden anvendelse. Som baggrund for valget skal 

tekniske datablade, brochureblade, vedligeholdelsesmetode og –interval mv. vurderes. 

 Lydforhold og akustik 

Samtlige gældende krav til overholdelse af lydforhold skal meget nøje overholdes. Dette gælder både indven-

dige støjniveauer samt akustiske forhold. 

 

Der skal foretages de nødvendige støjreducerende foranstaltninger fra udefrakommende støj, som f.eks. tra-

fikstøj. Vinduer, døre, facader, glaspartier, tage o.lign. skal udformes således samtlige gældende krav over-

holdes. 

Der henvises til gældende rammelokalplan samt øvrige bilag i det samlede udbudsmateriale. 

 

Generelt anvendes der indvendigt lydklassificerede døre, gulvbelægninger med trinlyddæmpende effekt, til-

strækkeligt tykke adskillelser mellem bygningsdele samt rumakustisk regulering. 
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Til dokumentation af at de lydmæssige og akustiske forhold er overholdt skal der fremlægges lydmæssige 

beregninger og simuleringer, som understøtter overholdelse af samtlige gældende krav i samtlige rum. 

 

OBS: Samtlige arealer i det samlede bygningskompleks må efterklangstiden maksimalt være 0,4 sekunder. 

Samtlige arealer skal opfattes som daginstitution/SFO. 

 

OBS: Der accepteres ikke akustiske løsninger, der bevirker at der udlægges mineraluldsposer over lofter.   

 

Sang- og musikrum skal kunne anvendes både til korsang og akustisk musik, samt til elektrisk forstærket sang 

og musik. Øverum skal underkastes særskilt akustisk projektering. 

 

Totalentreprenør skal indarbejde nødvendige tiltag, der gør at musiklokaler minimum udføres efter krav, der 

er angivet i gældende normer og anvisninger. Desuden skal bygherres fagpersoner inddrages tidligt i projek-

teringsfasen, sådan at detailløsninger kan kvalificeres rettidigt. 

 

Beregninger der dokumenterer lydforhold skal fremlægges, løbende og en opdateret rapport med alle forud-

sætninger og resultater skal være udført og indgå som en del af afleveringen. 

 

Målesteder skal aftales undervejs mellem entreprenøren og bygherren. 

 

Der foretages min 15 bygningsakustiske målinger af en uvildig, som dokumentation, der skal indgå som en del 

af afleveringen. Omkostninger til disse skal være indeholdt i tilbuddet. 

 

Totalentreprenøren skal desuden arrangere, at en uvildig udfører kontrolmålinger af de lydmæssige betingel-

ser. I tilfælde af at lydkravene ikke er overholdt, skal totalentreprenøren udføre udbedringer og eftervise at 

lydkravene overholdes. Kontrolmålinger/-beregninger udføres efter retningslinjer i henhold til samtlige gæl-

dende normer og forskrifter. 

 Generelle krav m.m. 

 Generelt 

Bygningsreglement, Love, cirkulærer, regulativer, Eurocodes med nationale annekser, DS-normer, Byg-erfa-

blade og andre offentligt fastsatte bestemmelser er normalt ikke angivet i det følgende, men skal overholdes i 

alle forhold. 

 

Der skal i videst muligt omfang anvendes standardbygningskomponenter i anerkendte konstruktioner og ma-

terialer. Der må ikke anvendes materialer eller komponenter, som ikke er underlagt en dansk kontrolordning 

eller ikke vil kunne accepteres under en kontrolordning eller en certificeringsordning. 

 

Ud over den normale 5-års ansvarsperiode kræves det, at der fremskaffes normalt forekommende materiale- 

og konstruktionsgarantier. Materialegarantier udover 5 år skal oplyses i vejledningen i bygningsdrift og –ved-

ligehold og kvalitetssikringsmaterialet. 

 

I tilbuddet skal det i materialebeskrivelsen fremgå, hvilke komponenter, materialer og produkter, der leveres i 

forhold til de det der er beskrevet som tekniske specifikationer. 

 

Hvor der i materialet er anført navngivet materiale og færdigvare, er disse - hvis andet ikke er anført - at 

betragte som norm for funktion, form og geometri samt kvalitet idet det ikke er muligt på anden vis at beskrive 

det ønskede produkts egenskaber. Hvis der tilbydes alternativer til de nævnte materialer og produkter, skal 

det dog fremgå af tilbudsmaterialet. 
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Det skal dokumenteres at samtlige bærende konstruktioner har nødvendig styrke, stabilitet og stivhed til at 

modstå normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger iht. konstruktionsnormerne, herunder sta-

bilitet og robusthed. 

  

Det skal dokumenteres at samtlige bærende konstruktioner er brandsikre efter gældende 

lovkrav. 

 Samordning 

Totalentreprenører er forpligtiget til, løbende i projekteringsfasen, at dokumentere at samtlige ovennævnte 

forhold er overholdt, og foretage evt. nødvendig justering. 

 

Konstruktionernes samordning med installationsfremføringernes hovedprincip skal være afklaret i projektets 

tidlige stadier for: 

• Hovedledninger 

• Primære ledningsføringer 

• Princip for ledninger til og i de enkelte rum. 

Der lægges desuden vægt på, at projektet af hensyn til senere ombygninger, udskiftninger mv. i størst mulig 

udstrækning baserer sig på modulære komponenter og bygningsdele. 
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5 Råhus, terræn og udearealer 

 Terrænsystem 

Terrændæk opbygges, så alle myndighedskrav til fugtisolering, varmeisolering, radonsikring er opfyldet og 

dimensioneret til den af bygherre forudsatte anvendelse.  

 

Terrændæk skal udføres selvbærende med frit spænd mellem fundamenter og pæle. 
 

Terrændæk skal udføres med en sådan styrke og stivhed, at der ikke fremkommer revner og deformationer, 

og der skal armeres som selvbærende dæk, i det omfang grundens bæreevne betinger det. 

 

Den samlede dækkonstruktion skal være tæt mod radon, vand- og fugtindtrængning samt samtlige øvrige 

forhold der er noteret i gældende lovgivning. 

 

Bygningskonstruktioner mod jord skal være så tætte, at radonkoncentrationer ikke overstiger værdierne i gæl-

dende bygningsreglementet. Der skal bl.a. etableres radonsikring iht. BR18 afsnit 13 og SBI-anvisning 233 

"Radonsikring af nye bygninger". Det er totalentreprenørens ansvar at seneste gældende anvisninger over-

holdes. Totalentreprenør foretager komplette radon-målinger inden ibrugtagning, således det dokumenteres 

at alle krav er overholdt. 

 

En evt. kælder skal permanent tørholdes og udføres tæt for vandtryk, således den er absolut vandtæt. Såfremt 

yderligere tiltag, så som indskudsdræn, membran mm. er nødvendige for at sikre tørholdelse, skal dette udfø-

res. 

 

Bygninger og evt. kælder skal sikres i forhold til oversvømmelser iht. geoteknisk rapport. 

 

Der skal udvises opmærksomhed mht. lasten af arkivskabe i depoter/arkiver m.v. 

 Fundamenter 

Bæreevne for grunden og foreslået funderingsmetode mv. henvises til den geotekniske rapport 20088 fra An-
dreasen & Hvidberg rev. d. 19. maj 2020. 
 
Ifølge den geotekniske rapport skal de nye bygninger pælefunderes med rammede beton pæle og fundamen-
ter mv. skal udføres selvbærende med frit spænd mellem pæle. 
 
Projektet skal anvise funderingsmetode og konstruktionsvalg i overensstemmelse med de foreliggende geo-
tekniske undersøgelser. Der vil ikke blive betalt for ekstrafundering for forhold, der kan udledes af de forelig-
gende geotekniske undersøgelser. 
 

Der skal udføres kontrol af funderingsforudsætningerne med vurdering af rammeresultat og bæreevne af samt-

lige pæle med dokumentation. Der udføres prøvepæle som undersøges med CAPWAP- analyser. 

 

Det er totalentreprenørens ansvar, at der ikke under udførelsen opstår skader på omkringliggende bygninger, 

anlæg, veje mv. Evt. udgifter i forbindelse hermed er bygherre uvedkommende. De eksisterende bygning der 

bygges i nærhed af sikres mod skader, der opsættes vibrationsmålere og evt. udføres fotoregistrering for 

dokumentation af de eksisterende tilstande.  

 

Fundamentsbjælker mv. skal armeres som selvbærende bjælker og skal udføres med en sådan styrke og 

stivhed, at der ikke fremkommer revner og deformationer. 
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 Dæksystem 

Etagedæk og evt. indskudte dæk mv. kan udføres in situ-støbte og/eller som præfabrikerede elementer – 

afhængig af spændvidde, anvendelsesområde og laster. Det er totalentreprenørens fulde ansvar at beregne 

og eftervises det endelige valg af konstruktioner. 

 

Foruden dimensionering af bæreevne og nedbøjninger for rent statiske forhold, skal der også vurderes på 

egensvingninger og indlæggelse af en passende armering for svind og krybning. Det skal dokumenteres at 

følgende krav overholdes: 

• Nedbøjning for nyttelast u ≤ 1/650 af spændvidden. 

• Total nedbøjning u ≤ 1/400 af spændvidden. 

• Egensvingningsfrekvens n ≥ 8 Hz. 

Alle etagedæk skal være meget lydreducerende, således samtlige gældende lydkrav bliver meget nøje over-

holdt.  

 

Samtlige gældende normer og standarder skal selvfølgelig overholdes. 

 Tagsystem 

Tilbudsgiver stilles frit med hensyn til konstruktiv opbygning, dog må ingen tagflader have en hældning mindre 

end gældende myndighedskrav samt hvad f.eks. tagpapbranchen stiller som minimumsforskrifter. 

 

På tagflader som er gangbare og med lav hældning skal der udføres komplette robuste trædefaste områder 

hvor dette påkræves. f.eks. på grund af brandkrav, flugtveje, inspektionskrav m.v. 

 

Hvis der arbejdes med overflader, hvor undertag er påkrævet, skal der udføres fast undertag. I den forbindelse 

opfattes en løsning, hvor der anvendes et undertag af en overfladebehandlet hårdt presset træfiberplade ikke 

som fast undertag. Tagpap på træunderlag af brædder opfattes som fast undertag. Krydsfiner accepteres ikke. 

Der skal sikres fuldstændig vandtætning ved samtlige gennembrydninger og tilslutninger.  

 

Hvis der etableres grønne tage, skal konstruktionen til tage kunne bære vækstlag (substratdybde), der under-

støtter større beplantning herunder mindre træer eller større buske.  

 

Fra rammelokalplan: ”For beplantning på etagedæk eller tagterrasser skal vækstlaget (substratdybden) være 

min. 1,5 m hvor der plantes (små) træer, min. 0,5 m hvor der plantes buske og lav beplantning, min. 0,15 m 

under urtevegetation og min. 0,07 m under sedumvegetation. For mellemstore træer og store buske bør sub-

stratdybden være mere end minimumskravet.” 

 

Hvis der af arkitektoniske grunde arbejdes uden udhæng, skal tagfodsdetaljer og tagkanter mv. være udført 

hensigtsmæssigtog yderste driftssikker for at hindre vandindtrængen og sikre fornøden tagventilation mv. 

 

Overgang fra eventuelt undertag til tagrende skal udføres med fodblik. 

 

Tagkonstruktionen skal ventileres efter gældende forskrifter således at konstruktionen sikres effektivt mod 

dannelse af skimmelvækst. Der skal redegøres meget nøje for dette ligesom der ved tagkonstruktioners op-

bygning skal tages hensyn til korrekt placering og dimensionering af dampspærre, isolering, vindtætning og 

udluftning, og det skal sikres, at der ikke opstår kuldebroer, utætheder eller andre kondenseringsmuligheder 

for rumluftens fugtighed. Anvendelse af hygrodiode som dampspærre accepteres ikke. Generelt må der ikke 

anvendes semi-permeable damspærrer af nogen art og dampspærrer skal leveres som komplet godkendt 

system inkl. evt. gennemføringsmembraner, klæbemidler osv. 
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Den konstruktive opbygning skal tilgodese samtlige gældende lokalplaner og bestemmelser mht. tagform og 

tagbeklædning. 

 

Der ønskes generelt ikke indvendige tagnedløb. 

 

Der skal etableres tilstrækkeligt og driftssikker faldløsninger på tage inkl. skotrender.  

 

Der må ikke være vandansamlinger på tage efter regn. 

 

Der skal etableres permanent indvendig og udvendig adgang til tagflader for besigtigelse. Adgang skal desig-

nes således at der kan medtages værktøj og mindre maskiner. Adgange skal overholde samtlige gældende 

arbejdsmiljøregler. Der udføres komplette faldsikringssystemer incl. seler m.m. Faldsikring udføres på samtlige 

arealer hvor arbejdsmiljøreglerne og arbejdstilsynet kræver det. 

 

For tage af glas gælder, at de skal have en hældning, der gør, at de er udvendigt selvrensende. Der skal 

etableres mulighed for både ud- og indvendig rengøring og servicering. Ovenlys skal udføres, så glasset enkelt 

kan udskiftes uden at beskadige tag og inddækninger. Ovenlys må ikke være af den kollaberbare type. Oven-

lys/rytterlys skal udformes og placeres, så de arkitektonisk underordner sig det valgte formsprog.  

 

Evt. taghuse, ventilationshuse, afkast m.v. skal udformes og placeres så de indgår i den arkitektoniske helhed. 

Der accepteres ikke fritstående afkastrør m.v. 

 

Ved indbygning af tagbrønde i flade tagkonstruktioner skal tagbrønde og et areal på 1 m² af tagfladen om-

kring tagbrønden el-traces for at modvirke is-propper i frost/tø situationer. 

 

Alle tagflader skal have overløb til facader eller til lavere liggende tagflader. Overløb skal kunne aflede samme 

mængde vand som det projekterede afløb. 

 

Nødoverløb (udspyr) skal etableres i nødvendigt omfang. 

 

De nederste 2 meter af nedløb skal udføres i slagfast materiale, som f.eks. galvaniseret stålrør. Der henvises 

ydermere til afsnittet vedr. regnvand i program. 

 

Entreprenøren skal yde produktgaranti i 15 år og 10 års garanti for alle tagarbejder, som dækker enhver man-

gel eller skade herunder følgeskader som opstår indtil 10 år efter afleveringen. 

 Vægge 

 Ydervægge 

Vægge skal udføres i overensstemmelse med de stillede krav til funktionalitet, fleksibilitet, æstetik, begrønning, 

driftssikkerhed, slid, slag, lydreduktion o.lign. Vedr. begrøning af facader henvises til rammelokalplanen.  

 

Alle vægkonstruktioner skal overholde samtlige gældende normer og regler. 

 

Alle ydervægge incl. kælderydervægge skal udføres så den samlede konstruktion er tæt mod vand- og fugt-

indtrængning.  

 

Kælderydervægge skal udvendigt forsynes med isolering og drænende plader e.l. samt evt. membran for sik-

ring af kælderens permanente tørholdelse. Kælderen skal være absolut vandtæt. 
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Evt. lyskasser skal udføres vandtætte, afvandes og indbygges med bund lavere end vinduesunderkant. Lys-

kasser skal forsynes med aflåselige varmtgalvaniserede riste. 

 

Overflader skal antigraffiti-behandles med meget miljøvenligt produkt.  

Meget vigtigt: Produkt skal godkendes af bygherre inden udførelse. 

 Indvendige vægge 

Der henvises til rumskemaer hvor der ligeledes er oplistet krav til vægge. Indvendige vægge skal opfylde 

generelle funktionskrav, fugtkrav, lydkrav, brand-krav mm. 

 

Vægge kan f.eks. udføres som helvægselementer, murværk, porebetonblokke, træ/gipselementer m.m.  

 

Vægge skal udføres i overensstemmelse med de stillede krav til funktionalitet, fleksibilitet, æstetik, driftssik-

kerhed, slid, slag, lydreduktion o. lign. 

 

Omkring våde rum skal der anvendes konstruktioner der er modstandsdygtig overfor fugt m.v. 

  

Alle vægkonstruktioner skal overholde samtlige gældende normer og regler.  

 

Såfremt der anvendes fibergipsvægge skal disse minimum være med 2 lag fibergips på begge sider (der må 

ikke anvende alm gipsplader). Der skal monteres skjulte beskyttelsesprofiler på alle fritstående udadgående 

hjørner fra gulv til loft.  

 

Desuden skal der monteres synlige rustfrie hjørnebeslag fra gulv til 1,50 m over gulv. 

 

Efterfølgende revnedannelser som følge af svind og krybning tolereres ikke, og totalentreprenøren er ansvarlig 

herfor. 

 

Installationslemme til lukkede områder skal være isolerede, dampstandsende og tætsluttende i samme brand-

klasse og fugtteknisk standard som den bygningsdel, lemmen indbygges i. Der skal via lemme være adgang 

til installationsskakte. Lemme skal integreres som en naturlig del af bygningsdelen og placeres hensigtsmæs-

sigt ud for ventiler og afgreninger, så servicering og evt. udskiftninger let kan udføres.  

 

Lemme skal overalt være hængslede og udformet, så de falder naturligt ind i skaktsiden, glat med denne og 

uden generende fremspring. Hvor det er muligt ønskes adgang til installationsskakte via lemme, som indven-

dige døre. 

 Vinduer og døre 

 Vinduer og yderdøre 

Alle udvendige vindues- og dørpartier skal udføres i vedligeholdelsesfrit materiel som f.eks. aluminium eller i 

træ med udvendig alubeklædning. Vinduesmaterialer skal være en del af det arkitektoniske greb med hensyn 

til materialer, under hensyn til vedligehold.  

 

Skal være DVC-godkendte. Ruder skal være energiglas og den samlede konstruktion skal med U-værdier der 

overholder samtlige gældende normer. Valg af glastype må afhænge af indeklimaberegningerne, men der skal 

anvendes glas uden farveforvrængning. 

 

Som udgangspunkt skal der være min. 1 oplukkeligt vindue i lokaler med vinduer. Endeligt antal må bero på 

krav til redningsåbninger samt den overordnede disponering.  
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Indeklimaforhold skal samtidig være optimale. 

 

Det skal ved prøvning kunne dokumenteres, at hver type og størrelse af vinduer og yderdøre kan godkendes 

mht. vand- og lufttæthed. Prøvning skal udføres iht. de forskrifter, der er gældende for autoriseret prøvning i 

Danmark, udstedet af Statens Prøvenævn.  

 

Hvis det er nødvendigt at anvende lydvinduer, skal disse være med dokumenterede egenskaber (DS/CEN). 

 

Alle vinduer, der ikke kan pudses udefra direkte fra terræn eller uden anvendelse af stige, skal forsynes med 

hængsling, som muliggør ubesværet pudsning indefra. Krav til redningsåbninger og flugtveje skal tilgodeses 

generelt. 

 

Ved glaspartier skal der på det foranliggende terræn være fast belægning, så vinduespudsning kan ske uhin-

dret fra lift. 

 

Vinduerne skal kunne fastholdes i åben position med friktionsbremser styret af grebfunktionen. 

 

Vinduer skal udføres og monteres, således nedbør umiddelbart ledes væk fra konstruktionen, og således at 

der ikke dannes sværtning af facaderne. 

 

Oplukkelige side- og ovenlysvinduer, der ikke kan betjenes fra gulvniveau, skal forsynes med el-betjente mo-

torer for røg- og komfortventilation. 

 

Ved de primære hovedindgange udføres der vindfang med god gangafstand mellem hoveddørene, således 

der opstår et jævnt og naturligt flow. Dørene i vindfanget skal udføres som dobbelte automatiske skydedøre.  

Det er vigtigt at man i designet og rumdisponeringen formår at undgå trækgener for arbejdspladser fra ind-

gangspartiet. 

 

Ved vareindleveringer udføres der dør-/port-løsning der muliggør en effektiv og optimal håndtering af varer, 

EURO-paller m.v. 

 

Ved adgangsdøre monteres udvendige skridsikre skraberiste niveaufrit med omkringliggende belægninger. 

Indvendigt placeres min. 6 meter måtterammer med overflade i samme niveau som gulvbelægningen. Måt-

terne skal være så faste, at de kan trafikeres med kørestole. 

 

Alle udvendige døre forsynes med dørpumpe og stormkroge, bortset fra deciderede flugtvejsdøre. 

 

Der skal være niveaufri adgang til døre, så kørestolsbrugere uhindret kan benytte dørene.  

 

Al beslåning skal udføres i rustfrit stål og i god og elegant kvalitet. Beslag skal være af rigelig dimension.  

 

Alle oplukkelige vinduer og udvendige døre (ikke adgangsdøre) skal forsynes med selvgenererende vindues-

greb i rustfri stål. Selvgenererende betyder at grebet hverken er batteri- eller strømdrevet, men anvender ki-

netiske energi (bevægelsesenergi) til at sende et signal om vinduesstillingen, hvorefter rumstyringsanlægget 

regulerer varme og ventilation i forhold til vinduesstillingen. Signalerne anvendes desuden til at få et hurtigt 

overblik via kommunens CTS-anlæg om åbenstående vinduer og døre i forbindelse med låsning af bygnings-

komplekset.  

 

Aalborg Kommune har i andre byggerier anvendt selvgenerende vinduesgreb af fabr. Thermokon type SG02. 

(https://www.thermokon.de/produkte/easysenr-sender/fenster-tuerkontakte/srg02/). Dette vinduesgreb kan 

opfylde ovenstående kravspecifikationer.  

https://www.thermokon.de/produkte/easysenr-sender/fenster-tuerkontakte/srg02/
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Greb og lukkemekanisme i vinduet skal selvfølgelig passe sammen. 

 

Alle yderdøre skal forsynes med dørstopper og sparkeplade i rustfrit stål. Alle yderdøre skal være med 3-

punkts lukke. 

 

Ved anvendelse af glas i dør- og vinduespartier skal retningslinjer for valg og anvendelse af sikkerhedsglas 

udgivet af Glas Branche Foreningens Teknik- og miljøudvalg følges. 

 

Indvendige lysningspaneler skal udføres i malerbehandlet plademateriale i hele længder. 

 

Ved alle vinduer i ydervægge – bortset fra ved fritstående varmegivere foran glaspartier - monteres vindues-

plader i robust udførelse og meget driftssikker. 

 Indvendige døre og glaspartier 

Indvendige døre, skydedøre, branddøre, udføres som massive, glatte, robuste og malede eller højtrykslami-

nerende fra fabrik med klassificeringer i h.t. myndighedskrav.  

 

Der udføres glaspartier m.m. som muliggør samtlige ønsker i funktionalitet og transparens. Der henvises til 

øvrige beskrivelser i det værdibaserede byggeprogram og rumskemaer.  

 

Glaslister udføres i samme farve som dørplader. 

 

Der udføres ingen bundstykker i døre.  

 

Der udføres nedfældede rustfaste stålplader hvor der er et skift i belægninger. 

 

Der ønskes min en dørbredde på 10M. Hvis myndighedskrav omkring fri bredder mv. ikke kan overholdes med 

en 10M dør, skal der leveres en dør der har en bredde svarende til gældende myndighedskrav. 

 

Alle døre udføres med minimum fire hængsler, og i en kvalitet der kan modstå samtlige belastninger. 

 

Karme udføres enten som robuste trækarme eller stålkarme. Alle dele skal være færdigmalet fra fabrik i bedste 

kvalitet til skolebrug. Der skal udføres minimum 25 stk. karme i stål. Placering af disse aftales med bygherre. 

 

Til alle vådrum skal anvendes specielle vådrumsdøre. 

 

Ved brand- og lyddøre udføres plan, rustfri stålskinne i gulv suppleret i forhold til de stillede mindste lydkrav i 

nærværende udbudsmateriale.  

 

Alle døre forsynes med dørstoppere og påskruede rustfaste sparkeplader på begge sider. Dørstopperne mon-

teres, hvor det er muligt på væggen. Og i en udformning der ikke kan ”brækkes” af. F.eks. som en gummiløs-

ning placeret på væggen, hvor håndtaget rammer. 

 

Greb og vrider samt øvrige beslåninger skal være kraftige, robuste og handicap- og gribevenlige i enkelt skan-

dinavisk design udført i rustfrit stål i god og solid kvalitet. 

 

Alt tilbehør skal monteres med gennemgående bøsningsskruer. 

 

Alle toiletdøre forsynes med toiletbesætning i rustfri kvalitet. 
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Skydedøre skal være letløbende og om ønskeligt placeret i dobbeltvæg. 

 

Alle branddøre i gangarealer og områder, der har en funktion, der betyder at dørene generelt skal stå åbne, 

skal forsynes med ABDL-anlæg. ABDL-anlæggene skal holde dørene åbne ved almindelig drift, men sørge for 

korrekt lukning ved brandsignal. Dørene skal kunne lukkes både manuelt og via CTS-anlæg. Tryk til manuel 

betjening skal anbringes ved den enkelte dør, og tomrør/dåse til dette udføres af totalentreprenøren. 

 

Totalentreprenør leverer og monterer det samlede ABDL-anlæg, incl. opkobling på ABA-central og samtlige 

døre med karmoverførelser og låsekasse. Låsekasse som ABLOY EL-580 eller 582. Der skal udføres ABDL-

døre alle steder, hvor brandplan foreskriver dette. Ydermere udføres der 10 stk. ekstra. Bygherre oplyser hvor 

disse skal placeres.  

 

Alle indvendige glaspartier og glasvægge udføres, hvor det er muligt som rammeløse partier fra gulv til loft, 

idet fastsatte og lovbefalede krav til lyd, brand og sikkerhed skal overholdes. 

 

Indvendige glaspartier skal kunne udskiftes uden destruktive indgreb i andre bygningsdele. 

 

Leverede bygningsdele skal tilpasses de aktuelle funktionskrav (f.eks. lyd, brand, design mv.) 

 

Døre i hovedfærdselsårer og vareindlevering skal være så brede, at en europapalle på en palleløfter kan 

passere igennem. Ved vareindlevering skal der udføres nødvendige ramper, så der kan køres ind med palle-

løfter. 

 

Alle døre skal overholde gældende normer og regler. Der skal bl.a. være optimale forhold for handicappede 

m.v.  

 

Mobilvægge skal være enkle at betjene, letløbende og med betjening fra begge sider. Mobilvægge skal over-

holde samtlige lyd- og brandkrav. Mobilvægge må ikke forringe lydreduktioner i vægge. 

 

Der monteres en selvklæbende sticker med rumnummer på samtlige dørplader. Sticker skal designmæssig 

passe med øvrige overflader og arkitektoniske udtryk.  

 Låsesystemer 

Som låsesystem skal der etableres en kombination af et elektronisk adgangskontrolanlæg (ADK) og et traditi-

onelt låsesystem med briksystem.  

 

ADK-anlægget og det traditionelle låsesystem vil være en bygherreleverance inkl. montering.  

 

Låsesystemet er en bygherreleverance som leveres sammen med ADK anlægget. 

.   

Entreprenøren skal levere døre som komplet er forberedt til montering af ADK og låsesystemet. Der udføres 

bl.a. alle de nødvendige karmoverføringer på samtlige døre samt låsekasser i samtlige døre. Låsekasser som 

ABLOY EL-580 og 582.  

 

Entreprenør skal foretage alle nødvendige koordineringer med bygherre vedr. indbygning, typer osv. Dette 

indebærer også geometrisk koordinering i regi af optegning og samling af modelmateriale/ udlevering af mo-

delmateriale til bygherreleverandør, ikke blot 2D-planer 

 

Entreprenør og dennes rådgiver skal i samråd med bygherrens organisation koordinere alle systemkrav. 

 

Alle udvendige døre, inkl. døre til skure, skal være aflåselige med ADK. 20 stk. indvendige døre, skal være 

aflåselig med ADK. 
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Låsekasser og cylindre 

Der skal anvendes og indbygges den type låsekasser og cylindre som adgangskontrolanlægget kræver, og 

som giver signal, der angiver hvor mange låsninger der er tilbage, inden batteri skal skiftes. 

 

Kodning og låseplan 

Bygherreleverandøren sikrer at samtlige døre kodes to gange. Første gang i forbindelse med ibrugtagning af 

byggeriet og anden gang ca. to måneder senere. Forinden afholder rådgiveren og leverandøren møder med 

brugerne om låsehierarki og udarbejder en plan for aflåsning.  

 

Brugerkursus 

Bygherreleverandøren skal foranledige at leverandøren af adgangskontrolsystemet afholder udførligt dansk-

sproget brugerkursus for sikkerhedsgodkendte administratorer og af disse udpegede daglige brugere. 

 Genbrugsmursten 

Et væsentligt tema i forbindelse med projektets bæredygtighed er cirkulær økonomi og for at bakke op om et 

cirkulært Nordjylland har AaK Bygninger købt 30.000 genbrugsmursten af Gamle Mursten Nord i Brønderslev. 

Stenene fra 1894 er røde blødstrøgne tegl fra den tidligere Vestre Skole i Hjørring.  

 

 
 

 
 

Murstenene stilles til rådighed for projektet, og tilbudsgiver kan vælge at anvende stenene i sit projekt, ved at 

købe dem af bygherre til kr. 280.000 excl. moms.  
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Stenene leveres maskinrensede og CE-mærkede efter Ds/EN-772. De 24 sten, som har været udtaget til test, 

varierer i størrelse mellem 113 x 57 x 235 og 116 x 57 x 242 mm.  

 

Databladene på anbefalede mørteltyper er vedlagt som bilag. 

• KKH 20/80/500 anbefales til opmuring af genbrugsmursten på de indvendige vægge 

• KKH 20/80/475 anbefales til opmuring af genbrugsmursten på de udvendige vægge 

Bygningerne i Hjørring nedtages i efteråret 2020, og murstenene opbevares på paller, indtil murstenene skal 

anvendes.  

 

Generelt for de genbrugsmaterialer, der anvendes i Børne- og Ungeuniverset, foreslås materialet placeret 

strategisk, så der opnås maksimal signalværdi. Genbrugsmaterialerne er med til at synliggøre de bæredygtige 

tanker, som ligger til grund for byggeriet for både børn og voksne.  

 

Genbrugsmurstenene må ikke anvendes i bærende konstruktioner.  

 

Det er ikke intentionen, at det blot skal handle om at spare CO2, og så gemme genbrugsmurstenene væk.  Det 

er mest interessant og meningsfuldt, hvis genbrugsmurstenene bliver synligt. 

 

Det vægtes højt, at genbrugsmaterialerne gør det ud for et andet materiale, så der spares et andet materiale. 

Dvs. genbrugsmaterialerne skal ikke blot anvendes som pynt.  

 Lofter 

Der henvises til rumskemaer. 

 

Overordnet set ønskes lofter udført som færdigmalet og let aftageligt systemlofter med rengøringsvenlige over-

flader. Lofter skal ligeledes udføres således de kan modstå den daglige slid og slag m.m. 

 

De akustiske forhold/reguleringer skal være optimale i samtlige rum, og samtlige gældende normer skal over-

holdes.  

 

Der er en stor diversitet af rum, og der skal meget nøje vurderes hvilket loft der mest optimalt i det enkelte 

rum. 

 

Der skal gennemføres en entydig beregningsmæssige dokumentation af efterklangstider og støjniveauer og 

lign.  

 

Alle arealer skal udføres således den nyeste gældende viden og lovgivning vedr. optimale lydforhold i area-

lerne overholdes. 

 

Disponering af loftinddeling skal ske under hensyntagen til krav om demonterbarhed af vægge.  

 

I køkkenafsnit og lign. udføres hygiejnelofter der overholder samtlige gældende regler og normer. 

 

Ved akustisk perforering af loftmaterialer skal evt. bagvedliggende mineraluld være således indkapslet, at 

fiberdrys forhindres. Samt være fastgjort til loftpladen, hvis loftet udføres som de- og genmonterbar (nedtage-

ligt). 

 

Lofter med bagvedliggende dampspærre skal være udformet, så dampspærre er permanent lufttæt mod den 

primære konstruktion. 
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 Gulve 

Der henvises til rumskemaer og det værdibaserede program. 

 

Alle gulve incl. alle nødvendige underlag udføres komplet efter gældende forskrifter og normer. 

 

Alle krav og ønsker til optimale gulve i hele bygningskomplekset skal efterleves.  

 

Der er en stor diversitet af gulvtyper i bygningskomplekset bl.a. udføres optimale gulve med støddæmpning til 

sport, motorik og bevægelse, samt gulve hvor der opholder sig børn hele dagen. 

 

Alle gulve skal afdækkes forsvarligt indtil rengøring før afleveringen. Afdækning vedligeholdes i hele bygge-

perioden. 

 

Gulvbranchens forskrifter skal meget nøje overholdes – incl. alle krav til planhed m.v. Der skal være fald til alle 

afløb iht bygningsreglementet. Der skal være niveaufri adgang med 0 mm tolerance ved alle døre, det er kun 

facadedør, hvor der kan accepteres et bundtrin. 

 

I rum med gulvafløb må der ikke forekommer vandansamlinger. 

 

Alle krav til vådrum m.v. skal overholdes. 

 

Projektet skal redegøre for valg af belægningstykkelser og materialer mht. slidstyrke og gangkomfort.  

 

Det skal sikres, at vand kan opstuves på vådrumsgulve. Tætning/overgang ved dør kan således ikke blot være 

en niveaufri fugeløsning. 

 

Betongulve, malerbehandlede 

MBK V6222.  

 

Linoleumsgulve 

Minimum som kvalitet 2,5 mm banevare med nødvendig trinlydsdæmpende effekt. 

Fodlister udføres i malerbehandlet træ. Skruehuller skal spartles og males iht. MBK  

 

Linoleum må ikke indeholde korkmel. 

 

Vinylgulve 

Accepteres kun i vådrum. Skal udføres med skridsikker overflade. Udføres med hulkehl. 

Må ikke indeholde kvartz 

 

Klinker 

Bedste kvalitet og optimal til formålet. 

Langs begrænsende vægge o.lign skal der etableres hulkehl/fodlister – i klinke.  

 

Naturstensfliser 

Bedste kvalitet og optimal til formålet. 

Langs begrænsende vægge skal der etableres hulkehl/fodlister – i klinke.  

 

 

Trægulve 

Kan anvendes som alternativ til linoleumsbelægninger. Trægulve skal være massive gulve, lakeret i bedste 

kvalitet til skolebrug.  
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Bedste kvalitet og optimal til formålet. Det er vigtigt at alle gulve udføres optimalt til brugen i rummet. 

 

Fodlister udføres i samme træsort som gulve. Skruehuller skal spartles og males iht. MBK. 

 

Gulvet slibes og færdig-olieres/lakeres før aflevering. Fodlister færdig-olieres/lakeres før aflevering. 

 

Epoxy- og PU-gulve 

Gulve der udlægges med epoxy eller PU, skal udføres inkl. samtlige arbejder for komplet færdiggørelse. Der 

skal anvendes opløsningsmiddelfrie materialer, der skal være godkendt til brug for det pågældende rum og 

funktion. Alle krav og normer fra myndigheder skal meget nøje overholdes. 

 

Riste, måtterammer 

Foran udvendige adgangsdøre nedlægges plan med fast belægning en varmgalvaniseret skridsikker og tandet 

skraberist. Udsparingen afvandes/drænes i nødvendigt omfang. Størrelser således de kan håndteres af en 

enkelt person. 

 

I gulv indvendigt ved adgangsdøre udføres forsænket måtteramme og optagelig måtte (i håndterbare felter), 

kørefast for kørestole. 

 Trapper, ramper, gangbroer 

Alle trapper udføres således de optimale at bevæge sig på for alle alsidige brugere.  

 

Trapper skal udføres således de kan modstå stort slid og slag. 

 

Alle gældende normer og regler vedr. trapper, værn, afskærmninger m.m. skal meget nøje overholdes. 

 

Samtlige bygningsdele skal nøje overholde krav til styrker, hærdninger, laminering, personsikkerhed, højder, 

bredder m.v. 

 

Alle trapper udføres således de optimale at bevæge sig på for alle alsidige brugere. Det betyder blandt andet: 

 

• Gelændere og håndlister skal være gribeegnede og placeres både i voksen og børnehøjde. 

Håndlister skal føres ubrudt forbi repos og afsluttes vandret. Håndlister udføres med cirku-

lært, ovalt eller afrundet tværsnit på 40 til 50 mm i diameter. 

• Forkanter på trin markeres både på det yderste af trinfladerne og den lodrette del af trinnet. 

Udføres skridhæmmende 

• Der udføres belægningsskift ovenfor trapper. 

• Lukkede stødtrin  

• Den indbyrdes afstand mellem alle typer af balustre, herunder lodrette og vandrette, skal 

være udformet, så de ikke giver anledning til personskader og Der skal i særlig grad tages 

hensyn til, at børn ikke kan klatre på dem eller komme i klemme mellem dem. 

• Eventuelle belægninger skal være tætte langs kanter af hensyn til gulvvask.  

• Trapper skal udføres således de kan modstå stort slid og slag.  

• Alle gældende normer og regler vedr. trapper, værn, afskærmninger m.m. skal meget nøje 

overholdes.  

• Samtlige bygningsdele skal nøje overholde krav til styrker, hærdninger, laminering, person-

sikkerhed, højder, bredder m.v.  

• Trinlyd skal reduceres betydeligt, således alle gældende normer overholdes.  

 

Samtlige myndighedskrav samt krav fra arbejdstilsynet til hældninger, udformning m.v. skal overholdes.  



Det tekniske byggeprogram  
Børne- og Ungeuniverset Stigsborg 
Aalborg Kommune     Dato 05.10.2020 
 

 

Side 46 af 98 

 

Gelændere og håndlister skal være håndvenlige og brugbare – ligeledes for handicappede. 

Eventuelle belægninger skal være tætte langs kanter af hensyn til gulvvask. Der udføres vaskekant. 

 

Udvendige trapper og ramper skal være frostsikre og modstandsdygtige over for glatførebekæmpelse inkl. 

saltning samt med skridsikre overflader.  

 

Samtlige myndighedskrav samt krav fra arbejdstilsynet til hældninger, udformning m.v. skal overholdes. 

 Køkkener 

Der henvises til øvrige gældende dokumenter som f.eks. rumskemaer og det værdibaserede program. 

 

Det er 100 % totalentreprenørens ansvar, at indretningen og bestykningen af køkkenerne indrettes optimal, 

så der nemt og effektivt kan produceres den mad, som er hensigten i de forskellige områder og arealer. 

 

Det er 100 % totalentreprenørens ansvar at samtlige myndigheder har godkendt de forskellige køkkenafsnit 

inden udførelse, herunder krav fra arbejdstilsynet.  

 

Der skal udføres samtlige nødvendige installationer, ventilation m.v. – alt komplet klar til brug. 

 

Totalentreprenøren skal levere og montere alt nødvendigt køkkenudstyr, inventardele, køle/fryserum, løse og 

faste udstyrsdele – alt komplet, så køkkenet er komplet klar til brug. 

 

Køkkenafsnittet skal disponeres og installationsmæssigt forberedes for moderne produktionskøkkener og øv-

rige køkkenanvendelser. Bl.a. skal samtlige krav til sikkerhed og hygiejne overholdes meget nøje. 

 

Produktionen skal kunne honorere alle krav fra råvarer til færdige måltider. Såvel kolde som varme retter. 

Afrydningssystem, oprydning, opvask og rengøring skal kunne foregå smidigt og rationelt. 

 

Som bilag til totalentreprenørens tilbud skal der afleveres et detaljeret materiale vedr. indretning og bestykning 

af køkkener. 

 Skiltning 

Lovpligtig skiltning skal være indeholdt i totalentreprisen.  

 

Øvrig indvendig og udvendig skiltning er en bygherreleverance.  

 

I totalentreprisen skal være indeholdt forsyning, belysningsarmaturer og tilslutning til belysning af 10 stk. ud-

vendige infoskærme. 5 stk. infoskærme ved Stigsborg Bygade og/eller på facade. Disse infoskærme tænkes 

anvendt til overordnede informationer til brugere, gæster eller forbipasserende, samt 5 andre infoskærme, som 

primært er tænkt anvendt til interne informationer møntet på elever og lærere.   

 Elevatorer 

Der udføres alle de nødvendige elevatorer, således samtlige krav og normer overholdes meget nøje. 

 

Elevatorstole skal udføres i rustfrit stål med fenderlister.  

 

Alle regler vedr. alarmer skal være opfyldt som en del af leverancen – alt komplet. 
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Der skal af nærværende entreprenør leveres og monteres samtale/ nødkaldeanlæg til godkendt alarmcen-
tral. Der skal ligeledes udføres driftsalarm. Nødkald fra elevator skal sende til Nordjyllands Beredskabs vagt-
central. 

Sim-kort leveres af bygherre. 

ADK-leverandør leverer ADK signal til elevator, men totalentreprenør skal have medregnet al signaludveks-
ling/installation mellem ADK og elevator samt integreret MiFare ADK-læser i betjeningspanelerne. 

Hvis brandstrategien kræver det, skal al koordinering, installation og signaludveksling med ABA-anlægget 

være indregnet. 

 

Alle elevatorer skal være en integreret del af ADK-systemet, hvor kortlæsere er placeret udvendigt i kontrol-

panelet ved alle stop. 

 

Elevator til persontransport 

Minimum 1 stk. personelevator, og min. 1 stk. godkendt til kørestolsbrugere. Elevatorer placeres nær hoved-

trappe for at understøtte at børn og voksne kan følges længst mulig.  

 

Skal leveres i kvalitet og fabrikat, som de mest anvendte produkter på markedet, med stor driftssikkerhed og 

med let adgang til reservedele. 

• Type: Person 

• Stol: indv. min. mål h 2200 mm 

• Belastning: 630 kg/8 personer 

• Hastighed: 1,6 m/sek. 

• Antal stop: Nødvendige for alle etager 

• Dør: Automatisk. 

• Døråbning/frit mål: b 900 mm - h 2100 mm 

• Elevatorstole forsynes med spejl på min. en side 

Elevator til godstransport 

Minimum 1 stk. person/gods elevator med plads til 1 stk. EU- palle, samt pallevogn og en person på samme 

tid i stolen. 

 

Elevatoren skal placeres i området ved pedelfunktionen og gerne i forbindelse med et modtagelsesområde og 

således at der er direkte adgang fra elevator via varemodtagelsesområdet i det fri. 

• Type: Person/gods 

• Stol: indv. min. mål b 1400 x d 2000 x h 2200 mm 

• Belastning: 1.150 kg/12 personer 

• Hastighed: 0,8 m/sek. 

• Antal stop: Nødvendige for alle etager 

• Dør: Automatisk 

• Døråbning: b 1200 mm - h 2100 mm 

Generelt 

Elevatoren skal opfylde gældende krav jf. bygningsreglementet og øvrige normer.  

 

Elevatoren skal være godkendt til handicapvenlig betjening og drift.  

 

Døre og karme skal udføres i rustfrit stål. 

 

Elevatorerne forsynes bl.a. med følgende: 
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• Betjeningspanel 

• Etagevisning i stole 

• Lydsignal på hver etage for ankomst 

• Pil-signaler for op-/nedkørsel på hver etage 

• Alarmoverførsel med to-vejs-kommunikation 

• Spejl i elevatorstol 

• Adgangskontrol 

Der skal udføres funktionsafprøvning i henhold til Bygningsreglementets vejledning om funktionsafprøvning. 

Funktionsafprøvningens resultater afleveres til byggeledelsen inden den juridisk afleveringsforretning gennem-

føres. Byggeledelsen indsender funktionsafprøvningens resultater til byggemyndigheden med anmodning om 

ibrugtagningstilladelse.   

 

Funktionsafprøvning skal foretages og attesteres af et uvildigt 3. partsfirma uden tilknytning til totalentrepre-

nøren, og afprøvningen skal udføres af en uddannet fagperson med relevant viden og erfaring. Totalentrepre-

nøren rekvirerer det uvildige 3. partsfirma, og alle udgifter til den uvildige funktionsafprøvning skal være inde-

holdt i entreprisen. 

 

Totalentreprenør er ansvarlig for samtlige godkendelser inden idriftsætning. 

 Malerbehandling 

Alle malerbehandlinger skal udføres i nøje overensstemmelse med MBK (Malerfagets Behandlings Katalog) 

og leverandørens regler og anvisninger.  

 

Der skal anvendes fabriksfremstillede malervarer med en malerkode 00-1 uden organiske opløsningsmidler. 

Desuden skal malingskvaliteten være af meget høj og bedste kvalitet til formålet. 

 

Alle overflader skal være antistatiske og må på ingen måde fremkalde allergi. 

 

Der skal inden malerarbejdet igangsættes, udarbejdes et farveoplæg til godkendelse hos bygherren på grund-

lag af det nødvendige antal prøvefelter. Der vil kunne forekomme forskellige farver på vægge i samme rum. 

 

Efterfølgende glansbetegnelser skal anvendes som minimum for indvendige overflader: 

• Vægge, glans 10 (Køkken, baderum, toiletter, og rengøringsrum dog min glans 25) 

• Lofter, glans 10 

• Indvendigt træværk blank, minimum glans 50 

• Synlige rørinstallationer og radiatorer, minimum glans 50 

• Dørplader, folde- vægge etc., industrilakerede med højglans. Der skal fremlægges prøver 

inden udførelse. 

• Metaldele som har stort slid pulverlakeres. 

Generelt skal der anvendes lyse farver. Det kan accepteres, at der anvendes forskellige farver på vægge i 

samme rum. 

 

Malede vægge skal udføres med vaskbar overflade og høj glans på spartlet underlag. 

 

Malede vægge skal som udgangspunkt fremstå som hvide, RAL 9010 og med et forventeligt udfald til slutbe-

handling er glat, udfyldt og jævn flade. Dog skal totalentreprenørens arkitekt fremvise farveplan inden udfø-

relse. 
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Der skal tages hensyn til, at den nederste halvdel af væggen i ca. 1 m over gulv er særligt udsat for påvirkning 

ved slag og skidt, hvorfor der skal indgå en funktionel løsning, der minimerer driftsbehovet. Overflade skal 

være robuste og afvaskelig med fokus på at få en vedligeholdelsesfri løsning. Der kan herunder overvejes 

anvendelse af en anden farve end hvid, for at minimere synligheden af evt. mærker der fremstår mest synlige 

på baggrund af en lys nuance. 

 

Totalentreprenøren udarbejder farveforslag til bygherrens godkendelse. 

 

Der skal afsættes farveprøver på vægflade for bygherrens endelige godkendelse. 

 

Farveprøver udføres i en størrelse på min.1 m² for hver malet overflade, og skal påføres i tilstrækkeligt omfang, 

som behandling foreskrives for den enkelte farve. 

 

Følgende minimumskrav er gældende: 

• Gulvoverflader af beton skal støvbindes. 

• Væg- og loftoverflader i teknik- og depotrum males til dækket, lukket og glat flade 

• (DLG) i.h.t. MBK. 

• Alle øvrige væg- og loftoverflader, der ikke har anden beklædning, males til dækket, 

• lukket, glat og jævn flade (DLGJ) i.h.t. MBK. 

• Overflader af træ slibes, spartles og males så disse fremstår med en dækket, lukket, 

• glat og jævn flade (DLGJ) i.h.t. MBK. Knaster skal lakeres med shellak. 

• Overflader af metal skal være leveret sprøjte- eller pulverlakerede og må ikke males 

• på byggepladsen. Udfaldskrav af færdig flade min. DLGJ i.h.t. MBK. 

Opmærksomheden henledes på, at aflevering naturligvis finder sted uden synlige mærker, skrammer og rid-

ser, idet der opfordres til interimsafdækning/- afskærmning af overflader/malerbehandlinger på særligt udsatte 

steder efter afhærdning og frem til rengøring forud for aflevering. 

 

Udvendige overfladematerialer skal vælges med fokus på robusthed ved daglig brug og gennem drift og ved-

ligehold over tid. Der skal vælges detaljeløsninger, som er vandalsikret og som forbygger uhensigtsmæssigt 

slid. Nye overflader skal være anti-graffiti-behandlet. 

 

Behandling sikres at være direkte kompatibelt med materialer som det påføres. 

 Udearealer 

Der henvises til samtlige øvrige dokumenter der beskriver hvilke ønsker og krav der er til indhold og funktio-

nalitet af udearealer. Dette afsnit omhandler kun de byggetekniske krav til udearealerne.  

 Minimumskrav for de cirkulære kriterier for legepladser 

Nedenstående er Aalborg Kommunes mindstekrav:  

 

Krav til produkterne:  

Leverandørens tilbudte produkter skal til enhver tid opfylde relevante og nyeste DS/EN standarder.  

 

• Legepladsredskaber og underlag skal overholde nyeste DS standard - DS/EN 1176-1:2017 

(eller nyeste version), som fastlægger generelle sikkerhedskrav til fastmonterede legeplads-

redskaber og -underlag på offentlige legepladser.  
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• Underlag og legeredskaber skal overholde nyeste DS standard - DS/EN 

1177:2018+AC:2019 (eller nyere), som angiver prøvningsapparatur og stødprøvningsmeto-

der til bestemmelse af et underlags støddæmpning ved måling af den opnåede acceleration 

ved anslag. 

• Multibaner skal opfylde DS/EN 15312  

• Skaterbaner DS/EN 14974.  

 

Garanti:  

• Leverandøren skal som minimum yde 2 års garanti på alle leverede produkter. 

• Udover den 2 års garanti gælder nedenstående minimumskrav:  

- 5 års garanti på sliddele og øvrige dele imod svigt som følge af materiale- eller fabrika-

tionsfejl på fjedre, lakerede metaldele, støbte plastdele og net konstruktioner. Det forud-

sættes, at der er 2 års garanti på sliddele og øvrige dele imod fejlfunktion som følge af 

materiale- eller fabrikationsfejl på bevægelige plast- og metaldele. Bolte, beslag og an-

dre metaldele skal være vejrbestandige i minimum 5 år. 

- 10 års garanti på bærende dele imod svigt som følge af materiale- eller fabrikationsfejl 

på alle galvaniserede og andre ikke – lakerede stål- og metaldele, massive plastplader, 

HPL-plader samt forarbejdet tømmer. For produkter udarbejdet i træ i forhold til holdbar-

hed overfor råd, svamp, mikroorganismer m.m., skal disse være af en sådan stand, at 

det lever op til kravet om en garantiperiode på 10 år. 

- For sol- og helårssejl forudsættes det, at der er en garanti på 2 år. 

- Det forudsættes, at der på dæmpere til vipper er en garanti på 5 år. 

- For skaterramper/rails forudsættes det, at der er en garanti på 5 år. 

• Hvis der i forbindelse med en mangelgennemgang foretages evt. udskiftning af defekte dele, starter 

garantiperioden forfra for den/de udskiftede dele, gældende fra udskiftningsdatoen.  

• Der skal tilbydes reservedelsgaranti min. i garantiperioden for legeredskaberne og de øvrige ele-

menter. 

• Fliser og belægningssten skal overholde DS standard - Maks nedbrydes med 1 kg. pr. kvm efter 10 

års vejrmæssig påvirkning. 

• Flerårige planter og træer skal være omfattet af grogaranti på min. 5 år 

 

Beplantning: 

• Den valgte beplantning skal hører naturlig til i området, være robuste /hårdføre og ikke kræver me-

gen pleje og som kan bidrage til dyrelivet f.eks. for insekter og sommerfugle eller kan ”spises”.  

• Beplantningen skal være sanselig, varieret og læ skabende og der ønskes mulighed for nyttehaver 

og højbede, hvor der kan arbejdes med ’jord til bord’ eller ’haver til maver.  

• Hegning/afskærmning skal være multifunktionel og så vidt muligt bestå af levende beplantning. Mul-

tifunktionel forstås som hegn, læskabende, opdeling i ”rum” samt mulighed for begrønning såsom 

klatreplanter eller ophængning af plantekasser. 

 

Vedligeholdelse: 

• Totalentreprenøren skal vedligeholde legepladser i 2 år efter afleveringen, og vedligeholdelsen skal 

udføres så legepladsinspektøren til enhver tid kan godkende legepladsen. Vedligeholdelsen baseres 

på, at produkterne anvendes efter hensigten.  

 

Landskabsmodel: 

• Der skal udarbejdes en landsmodellering, som skal medsendes. Landskabsmodellen skal beskrive 

terræn med bakker, dale, regnvandsgrøfter, krat, træer, sten, træstammer, broer m.v. Landskabsmo-

dellen skal danne grundlag for den videre planlægning af udearealerne mht. øvrige legeredskaber 

og elementer til læring såsom gynger, klatrestativ, ”læringsrum” m.v.   

• Løsninger skal forventes at kunne blive godkendt efter Miljøbeskyttelseslovens § 8. 
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Miljø: 

• De tilbudte produkter må ikke indeholde uønskede indholdsstoffer jf. Miljøstyrelsens anbefalinger – 

se www.mst.dk. 

• De tilbudte produkter må ikke indeholde stoffer omfattet af Kemikalielovgivningen, jf. LBK nr. 878 af 

26/06/2010 om kemiske stoffer og produkter med senere ændringer samt alle bekendtgørelser med-

delt efter kemikalielovgivningen. 

• Hvis anvendelsen af trykimprægneret træ ikke kan undgås, må produkter KUN være imprægneret 

med midler godkendt af Miljøstyrelsen klassificeret i fareklasse 4 jf. standarden EN 335 – 2. Dette 

gælder også for importerede produkter. 

• Trykimprægneret træ skal være mærket med enten kvalitetsmærket NTR-A (med jordkontakt) eller 

NTR – AB (uden jordkontakt) eller mærket DS/EN 351-1(P8).  

• Træ imprægneret i klasse A skal være mærket med imprægneringsklasse og producentnavn. 

• Der må ikke være anvendt telefonpæle eller jernbanesveller i de tilbudte produkter. 

• Benyttes der tropisk træ, skal træet være FSC mærket 

 

Emballage:  

• Produkterne skal være emballeret således, at de er mest mulig håndteringsegnede og på en for pro-

duktet forsvarlig måde. 

• Unødvendig emballage og pvc-holdigt emballage skal undgås.   

• Leverandøren er i forbindelse med montering forpligtet til selv at sørge for fjernelse af al emballage 

efter opsætning af det købte legepladsudstyr. 

 

Bygge og ibrugtagning: 

• Leverandøren er i forhold til teknisk rådgivning og bistand forpligtet til at overholde bestemmelserne i 

ABR 18 – almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand i det omfang, at der ikke i 

nærværende udbudsmateriale er taget højde for dette. 

• I forhold til levering af en totalentreprise på både teknisk rådgivning, bistand og produkter er leveran-

døren forpligtiget til at overholde bestemmelserne i ABT18 – Almindelige betingelser for totalentrepri-

ser – samt AB 18 i det omfang, at der ikke i nærværende udbudsmateriale er taget højde for dette. 

 Øvrige tekniske minimumskrav for enkeltdele i uderum 

Belægningsopbygning 

Arbejder i terræn, såvel forberedende arbejder, jordarbejder, bundopbygninger, befæstelser, jordbehandling 

som plantearbejder mv. udføres generelt i henhold til normer, forskrifter og almengyldige dokumenter i den 

på udførelsestidspunktet gældende udgave. 

 

Der skal overalt være taget hensyn til tilgængelighed.  

 

Vareindlevering skal ligeledes være niveaufrit for Iet indkørsel af varer på en palleløfter. 

Belægninger i terræn 

Materialer, der anvendes i terræn, skal være egnede til ophold og have en æstetiske udformning. Ligeledes 

skal der vælges løsninger der kan vedligeholdes uden brug af brug af ukrudtsbekæmpelse med pesticider.  

 

Samtidig skal de tilbudte løsninger være robuste og nemme at vedligeholde, både sommer og vinter.  

Al fast belægning skal udføres med fald sådan at tilstrækkelig afvanding sikres.  

 

Tilbuddet skal indeholde alle udgifter ifm. afvanding, brønde, brøndriste og kantsten mv. der nødvendigt for at 

sikre afvanding af de faste belægninger. 

 

Al belægning og bundopbygning skal dimensioneres for at tåle belastning fra all nødvendig kørsel og gangtra-

fik. Ankomstareal og brandveje skal dimensioneres til tung trafik.  
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Terræn ved facadedøre 

Til alle ind- og udgange skal belægningen udføres niveaufrit med gulv, således samtlige tilgængelighedskrav 

overholdes. Der gøres opmærksom på, at brugerne kan være meget gangbesværede, så der skal være fokus 

på en så lille en højdeforskel som muligt. De tilladte 25 mm jf. BR er for nogle brugere en stor forskel. 

 

Der skal udvikles/vises løsninger, som effektivt sikrer, at der ikke kan forekomme vandtryk på følsomme faca-

dedele eller fuger, som skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til terræn. Samtlige normer og krav fra byg-

erfa vedr. fugtsikring, overfladevandssikring mv. skal overholdes.  

 

Faldopbygning ved legeområder 

I legeområder skal der udføres faldopbygning der præcist og komplet overholder samtlige gældende krav.  

 

Alle arealer skal være godkendte af bl.a. legepladskonsulent inden aflevering. Dette er totalentreprenørens 

ansvar. Alle underlag skal drænes. 

 

Overflader, sekundære bygninger 

Belægninger i skure m.v. skal udføres komplet med betonstensbelægninger eller asfalt. 

 

Beplantning  

Beplantningen må på længere sigt ikke komme til at genere brugerne eller personale ved at skygge uhensigts-

mæssigt for dagslyset til lokalerne, samt påvirke den daglige drift. Derfor ønskes der så vidt muligt ikke, at der 

plantes større træer inden for 10 m fra bygningen. Mindre beplantning, der ikke er til gene for drift og dagslys 

anses dog som positivt i forhold til indretning af udearealerne. 

 

Opmærksomheden henledes dog også på rammelokalplanens bestemmelser om ”begrønnede” facader. 

 

Græs og muldbede skal etableres med min. 50 cm muld.  

 

Alle træer og/eller buske skal plantes i egnet plantehul af tilstrækkelig størrelse og der skal sørges for ordent-

lige vandingsforhold og drænage af plantehullet. Alle træer skal desuden opbindes med 2 stokke. Ligeledes 

skal der være fokus på, at udplantningen sker så der sikres de mest optimale forhold for de udplantede arter. 

 

Vedligehold og pleje af beplantede arealer i de første 2 år efter aflevering, skal være indeholdt i tilbuddet. 

 

Græsarealer 

Efter finregulering af muldoverflade, udsås min. 3 kg græsfrø pr. 100 m², hvorefter der afsluttes med let trom-

ling med ring- eller nettromle. Græsfrø skal være bedste kvalitet til et hårdt slid på en skole.  

 

Sten, som herefter findes på overfladen, fjernes. 

 

Områder, hvor der sås græs, skal ligeledes renses for ukrudt, umiddelbart inden såning.   

 

Udfaldskrav generelt for plantnings- og græsarealer: 

• Ved aflevering skal alle planter være levende, sunde, grosikre og ubeskadigede.  

• Græsarealer skal være nyklippede, uden bare pletter og i god vækst. 

 

Buske og træer 

Beplantning der udføres med buske og træer skal have en robusthed, så de er egnet til at gro, uden krævende 

vedligeholdelsesopgaver for at fremstå som tiltænkt. Placeres der beplantning på udsatte steder, skal disse 

sikres mod daglig færdsel ved opsætning af hegn eller anden robust sikring af de beplantede arealer. 
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Der ønskes en varieret beplantning med træer og buske, som ikke må være tornede eller giftige (hverken bær 

eller f.eks. blade), og man må i videst muligt omfang sikre sig imod eksem- og allergifremkaldende vækster. 

Der tænkes særligt på sådanne planter, der ved deres udseende, f.eks. ved farvestrålende frugter, virker til-

lokkende på børn, men hvor frugterne er giftige. 

 

Udfaldskrav generelt for plantnings- og græsarealer 

Ved aflevering skal alle planter være levende, sunde, grosikre og ubeskadigede.  

 

Græsarealer skal være nyklippede, uden bare pletter og i god vækst.  

 

Ved 1-års eftersynet skal al efterplantning være udført og alle planter være levende, sunde, grosikre og ube-

skadigede. Planter til efterplantning skal leveres gennem samme leverandør, som leverede de oprindelige 

planter, og de skal størrelsesmæssigt befinde sig i den høje ende af de foreskrevne krav. Der kræves fuld 

vækstgaranti også for disse planter i en periode på 2 år. Syge eller hensygnende planter vil ikke blive godkendt 

ved 1-års eftersynet. Græstæppet skal ved 1-års eftersynet være tæt uden ansamlinger af ukrudt og uden 

bare pletter. 

 

Trapper og ramper 

Skal udføres frostsikre, afvandede og med skridsikre overflader.  

 

Krav til ramper skal som minimum overholde krav jf BR. 

 

Udvendige trapper og ramper skal være frostsikre og modstandsdygtige over for glatførebekæmpelse samt 

med skridsikre overflader.  

 

Samtlige myndighedskrav samt krav fra arbejdstilsynet til hældninger, udformning m.v. skal overholdes.  

 

Eventuelt rampeforløb skal udføres med jævne overgange, så belægning ikke knækker uhensigtsmæssigt i 

fuger, samtidig med at de plane overflader er egnet til kørestolsbrug.  

 

Trappebund samt øvrige tilsvarende bygningsdele skal afvandes til kloak. 

 

Gelænder og rækværker udføres således, at ingen dele eller befæstelser ruster eller udsættes for korrosion. 

Gelændere og håndlister skal være håndvenlige og brugbare – ligeledes for handicappede. Samtlige byg-

ningsdele skal overholde krav til styrker, hærdninger, laminering, personsikkerhed, højder, bredder m.v.  

 

Grundforberedelse 

Alle forberedelser af grunden, der er nødvendig for udførelsen af det tilbudte projekt, skal være indeholdt i 

tilbuddet. 
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6 VVS og Ventilation 

 Generelt 

Tilbuddet skal indeholde en fyldig redegørelse af alle VVS- og ventilationsanlæg, herunder materiale- og kom-

ponentvalg, opbygninger og styringsmåder. Ud fra redegørelsen skal det være muligt at bedømme de tilbudte 

anlæg kvalitetsmæssigt og energiøkonomisk.     

 

Vejledninger i normer skal betragtes som krav, og må kun fraviges efter aftale med bygherren. 

 

Alle anlæg skal være i overensstemmelse med den nyeste viden indenfor fagområdet. Der skal vælges gen-

nemprøvede principper og systemløsninger, hvor der er den nødvendige driftserfaring og reference som be-

slutningsgrundlag. Dette gælder også ved materiale- og komponentvalg. Hvor der er krævet anvendt bestemte 

komponenter har bygherren de nødvendige driftserfaringer.   

 

Alle anlæg skal udformes med henblik på opnåelse af et så lavt energiforbrug som muligt. 

 Teknikrum 

Teknikrum for indføring af vand-, bygas- og fjernvarmestik skal placeres ved facade. De centrale ventilations-

anlæg placeres ligeledes i teknikrum. Der accepteres ikke synlige udvendige ventilationsaggregater på tag. 

Ventilationsaggregater på tag skal således placeres i tekniktaghuse.   

 

Alle teknikrum skal disponeres således at der er god plads for servicering og reparationer, gode muligheder 

for aftapning og bortledning af vand ved reparationer, ligesom teknikrummene skal disponeres således at der 

er plads til mindre anlægsudvidelser. Ved taghuse for ventilationsanlæg skal der etableres en udvendig tap-

hane med koldt vand, mens der i alle andre teknikrum skal der etableres vask med koldt og varmt vand for 

rengøring af servicedele. 

 

I teknikrum placeres hovedmålerarrangementer, varmevekslere, varmtvandsbeholdere samt blandearrange-

menter. Fordelingsarrangementer over nedhængte lofter og skakte accepteres, men kun hvis der er gode 

serviceringsmuligheder. Teknikarrangementer i birum accepteres ikke.  

 Måling 

Udover værkernes hovedmålere på stikindføringerne, skal der ske følgende interne forbrugsmålinger:  

 

• Fjernvarmeforbrug til hhv. vuggestue, børnehave, indskoling, mellemtrin, udskoling, fælleshusmiljøer 

og organisatoriske miljøer (MWh) 

• Fjernvarmeforbrug på alle årgangsniveauer fx alle 6. klasser (MWh) 

• Fjernvarmeforbrug til rum 5.10-5.15 Idræt (MWh) 

• Fjernvarmeforbrug til rum 6.15-6.21 Produktionskøkken (MWh) 

• Fjernvarmeforbrug til rum 6.25 Rengøringsrum og vaskeri – incl. produktionskøkken (MWh) 

• Fjernvarmeforbrug til rum 6.26 Toilet, bad og omklædning – køkkenpersonale og teknisk service 

(MWh) 

• Fjernvarmeforbrug til hver radiatorkreds (MWh) 

• Fjernvarmeforbrug til hver gulvvarmekreds (MWh) 

• Fjernvarmeforbrug til hver varmeflade i ventilationsanlæg (MWh) 

• Fjernvarmeforbrug til hvert strålevarmeanlæg (MWh) 

• Fjernvarmeforbrug til hvert varmlufttæppe (MWh) 

• Fjernvarmeforbrug til opvarmning af varmt brugsvand i hhv. vuggestue, børnehave, indskoling, mel-

lemtrin, udskoling, fælleshusmiljøer og organisatoriske miljøer (MWh) 
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• Fjernvarmeforbrug til opvarmning af varmt brugsvand til rum 5.10-5.15 Idræt (MWh) 

• Fjernvarmeforbrug til opvarmning af varmt brugsvand til rum 6.15-6.21 Produktionskøkken (MWh) 

• Fjernvarmeforbrug til opvarmning af varmt brugsvand til rum 6.25 Rengøringsrum og vaskeri – incl. 

produktionskøkken (MWh) 

• Fjernvarmeforbrug til opvarmning af varmt brugsvand til rum 6.26 Toilet, bad og omklædning – køk-

kenpersonale og teknisk service (MWh) 

• Koldvandsforbrug til hhv. vuggestue, børnehave, indskoling, mellemtrin, udskoling, fælleshusmiljøer 

og organisatoriske miljøer (m3) 

• Koldvandsforbrug på alle årgangsniveauer fx alle 6. klasser (m3) 

• Koldvandsforbrug til rum 5.10-5.15 Idræt (m3) 

• Koldvandsforbrug til rum 6.15-6.21 Produktionskøkken (m3) 

• Koldvandsforbrug til rum 6.25 Rengøringsrum og vaskeri – incl. produktionskøkken (m3) 

• Koldvandsforbrug til rum 6.26 Toilet, bad og omklædning – køkkenpersonale og teknisk service (m3) 

• Koldvandsforbrug til hvert anlæg for varmt brugsvand (m3) 

 

Ovennævnte omfang af bimålere vil sandsynligvis virke voldsomt, men som det fremgår af ”Det værdibaserede 

byggeprogram” er bæredygtighed et nøgleord i dette byggeri. Der har været afholdt mange møder om, hvordan 

bæredygtighed bedst kunne indarbejdes i undervisningen. Løsningen er blevet, at lærerne til enhver tid har 

mulighed for at hente en masse tekniske data fra kommunens CTS-anlæg, og anvende dem i temabaserede 

undervisningsforløb. Bygherre er bekendt med at målerantallet også betyder dyrere anlægsopbygninger.   

 

Alle målinger overføres til CTS-anlægget via LoRa-netværket. 

 

Pulsmålere vil ikke blive accepteret.  

 

På varme- og brugsvandsanlægget etableres sivesikring med lågekontakter på brandskabe, samt alarm ført 

til CTS-anlæg. Der etableres 1 stk. sivesikringsanlæg for daginstitution omfattende vuggestue, børnehave og 

organisatoriske miljøer, samt 5 stk. sivesikringsanlæg for resten af Børne- og Ungeuniverset. Sidstnævnte 

placeres strategiske steder, så det er let at identificere det område, hvor en eventuel lækage er sket.  

 Instrumentering 

Alle VVS- og ventilationsanlæg skal styres over CTS-anlægget. 

 

Alle væsentlige tryk og temperaturer skal kunne aflæses både på CTS-anlægget og direkte på anlæggene. 

Det samme gælder driftstryk over snavssamlere, delstrømsfiltre, vekslere, ventilationsvarmeflader, varmluft-

tæpper, strålevarmepaneller, kontraventiler samt motorventiler i blandesløjfer. Alle måleinstrumenter skal 

være kalibrerede og med dokumenteret måleusikkerhed.  

 

Instrumenteringen på VVS-tekniske anlæg skal omfatte tryk og temperaturer i alle hovedledninger, samt tem-

peraturer på både primær- og sekundærside af blandeanlæg til f.eks. radiatoranlæg, anlæg til produktion af 

varmt brugsvand, varmeflader og lign. anlæg. Varmeflader i ventilationsanlæg skal frostsikres med en føler i 

fjernvarme-returledningen.  

 

Instrumenteringen på ventilationsanlæg skal omfatte friskluftstemperatur, indblæsningstemperatur efter var-

megenvindingsveksler, indblæsningstemperatur efter køle-/varmeflade, fælles udsugningstemperatur fra loka-

lerne samt temperatur efter varmegenvindingsveksler. Det skal være muligt at måle entalphien i udsugnings-

luften og friskluften således det er muligt at kølegenvinde på udsugningsluften. På CTS-anlægget skal det 

være muligt at beregne / aflæse varmegenvindingsgraden. Der skal etableres trykdifferensmåling over både 

filtre og ventilatorer.  

 

I øvrigt henvises til Aalborg Kommunes CTS/BMS-strategi med tilhørende bilag 1-8, som er tilbudsgrundlag.   
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Alle måleinstrumenter i teknikrum skal placeres, så de er let aflæselige og max. 1,90 m over gulv. Håndtag, 

målesteder og aflæsningspunkter skal være placeret, så betjening og aflæsning kan ske uden brug af hjælpe-

midler.  

 

Alle vandmængder skal kunne indreguleres og kontrolmåles fx via en differenstrykmåling over en strengregu-

leringsventil.  Indreguleringerne skal ske både på primær og sekundær side af blandesløjfer etc. Indregulering 

af vandmængder vha. pumpeindstillinger accepteres ikke.  

 Distributionsanlæg 

Valg af komponenter standardiseres i videst mulig udstrækning. Komponenter med samme funktion skal altid 

være af samme fabrikat og type.  

 

Pumper, snavssamlere, målere og motorventiler skal placeres frit tilgængeligt i rigtig arbejdshøjde og med 

afspærringsventiler på alle sider. Montering skal ske mellem unioner eller flanger. 

 

Snavssamlere placeres dels på en vandret ledningsstrækning, og dels så rensning af filterindsats kan ske på 

en hensigtsmæssig og nem måde.    

 

Alle VVS-tekniske anlæg skal kunne udluftes og aftappes 100 %. Aftapningsventiler må ikke udmunde over 

isolerede rør.  

 

Fordelingsledninger opdeles og fremføres hensigtsmæssigt i forhold til bygningsudformning og -anvendelse. 

Desuden tages hensyn til evt. senere ændrede indretninger mv. 

 

Lodrette og vandrette kanaler og skakte skal have god tilgængelighed.  

 

Ved alle fordelingspunkter skal der etableres hensigtsmæssige afspærringer, aftapninger, indreguleringer, 

flowmålinger mv. 

 

Eventuelt ikke tilgængelige varme- og vandinstallationer i gulv og vægge skal føres i PEX-tomrør.  

 Teknisk isolering 

Alle ventilationskanaler, vand- og varmeledninger isoleres i henhold til DS 452 Termisk isolering af tekniske 

installationer – også ventiler, fordelerrør etc.  

 

Alle synlige vand- og varmeledninger afsluttes med grå plastkapper. Alle skjulte vand- og varmeledninger 

afsluttes med armeret alu-belagt papir. Ledninger i teknikrum betragtes som synlige installationer.  

 

Alle indblæsningskanaler skal varme-/køle-isoleres, så der ikke forekommer en større temperaturændring end 

+/- 1,0 oC fra aggregat til ventileret lokale ved min. luftmængde. Temperaturtab skal dokumenteres fx vha. 

Isovers beregningsprogram inden opstart af ventilationsentreprisen. 

 

Alle isolerede synlige ventilationskanaler skal afsluttes med pap, lærred, klister og maling. Alle isolerede skjulte 

kanaler skal afsluttes med alufolie med tapede samlinger. Kanaler i teknikrum betragtes som skjulte.   

 Mærkning 

Alle komponenter, rør, mv. mærkes med betegnelse, anlæg, medium, strømningsretning, destination mv. Der 

mærkes efter DS 134 og Aalborg Kommunes CTS-manual bilag 5. Alle strengreguleringsventiler mærkes des-

uden med ventilnummer, forindstilling, vandmængde og trykfald. Ventilmærker udføres i bestandigt materiale 

som fx resopalskilte. 
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I teknikrum mærkes alle rør og kanaler, hvor de passerer væg, dæk og/eller gulv. 

 

Der mærkes generelt ved alle væg- og etagegennemføringer samt ved alle blandesløjfer, indreguleringsven-

tiler, måleblænder etc. Derudover rørmærkes pr. hver 10 m lige rørstrækninger.  

 Indregulering 

Der skal foretages komplet indregulering af alle anlæg forud for aflevering. Jf. Cx-krav foretages en 15 % 

kontrolmåling af hhv. vand-og luftmængder i overværelse af fagtilsynet.  

 

Strengreguleringsventiler skal være med studse for kontrolmåling. 

 Rengøring 

Alle anlæg skal ved afleveringen være rene ind- og udvendigt. Samtlige filtre og snavssamlere skal være 

rene/rensede. 

 

Alle rørinstallationer skal gennemskylles for snavs og urenheder før idriftsættelse. 

 

Alle skakte skal ved afleveringen være rengjorte. 

 Service 

Alle tekniske anlæg skal leveres med 1 års fri service. 

 Spildevand og regnvand 

Regnvand  

Fra byggefelt B12 kan der afledes rent regnvand til enten en traditionel regnvandsledning i Stigsborg Bygade 

eller til en østlig vandrende/grøft, som totalentreprenøren skal føres ned igennem udearealet øst for byggefel-

tet. Vandrenden/grøften, som er synlig ned igennem hele Stigsborg-området, skal tilføje området et maritimt 

skær, og fungere som et rekreativt element. På Børne- og Ungeuniversets område er tanken, at vandren-

den/grøften også skal have et pædagogisk formål, men findes det formålstjenligt må vandrenden/grøften gerne 

rørlægges på en del af strækningen.  

 

Af bilaget ”Dimensionering af grøft på Havnepromenaden, udarbejdet af Niras, dateret 09.09.2020” fremgår 

det hvorfra totalentreprenøren skal videreføre grøften. Vandmængde, størrelse og kote i overdragelsespunktet 

fremgår ligeledes af dette bilag.  

 

Af bilaget ”Stigsborg Bygade ved BUU, Designmanual Trafik og Byudvikling, dateret d. 01.10.2020, udarbejdet 

af Byudviklingsselskabet” fremgår det, hvor totalentreprenøren skal afslutte grøften til Byudviklingsselskabet, 

som sørger for vandtransporten det sidste stykke til Limfjorden.   

 

Til regnvandsledningen i Stigsborg Bygade må der forekomme fri afledning op til en 5 års hændelse. Ved 

regnhændelser med en gentagelsesperiode større end 5 år, skal regnvandet forsinkes og håndteres på egen 

grund. 

 

Stikledningen til byggefelt B12 er dimensioneret via rationelmetoden for fuldtløbende rør ved 1 års gentagel-

sesperiode - svarende til opstuvning til terræn hvert 5. år. 

 

Der er anvendt følgende forudsætninger til dimensioneringen af stikket: 

• Dimensionsgivende regnintensitet 1 år: 110 l/s/h 

• Sikkerhedsfaktor: 1,375 

• Areal: 6.300 m² *) 
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• Befæstet areal: 3.800 m² *) 

• Befæstelsesgrad: 60 % 

• Regnvandsmængde til stik: 57 l/s 

• Hældning stik: 15 ‰ 

 

*) Der er i denne beregning ikke frataget befæstet areal, som vil aflede vand til vandrenden mod øst. Det 

betyder, at det er op til totalentreprenøren selv at fordele afledningen af overfladevand fra de befæstede are-

aler til hhv. stik i Stigsborg Bygade og/eller grøft/vandrende i det østlige udeareal. 

 

Ud fra disse forudsætninger anlægges der en Ø250 regnvandsstikledning fra Stigsborg Bygade til byggefelt 

B12. 

 

Der gøres opmærksom på at overfladevand, der afledes til regnvandsstik/vandrende, skal være rent. Overfla-

devand kan fx karakteriseres som rent, når det afledes direkte fra tagoverflader, legeområder (ikke trafikerede 

arealer) mv., mens beskidt overfladevand kommer fra parkeringsarealer, veje mv., som der imidlertid ikke 

forekommer på byggefeltet.  

 

Jf. lokalplanen 1-2-118 skal regnvand fra tage opmagasineres og forsinkes i gårdrum. Der er ikke krav om 

rensning af regnvand fra skybrud. Gårdrum skal indrettes, beplantes og koteres således, de kan lagre og 

forsinke regnvand i forbindelse med skybrud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Eksempel på regnvandsforsinkelse integreret i et skolemiljø.  

 

Der skal dermed foretages foranstaltninger i gårdrummet således regnvandet opmagasineres og forsinkes 

deri, inden der sker opstuvning og udledning til Stigsborg Bygade. Ved skybrud vil Stigsborg Bygade fungere 

som skybrudsvej, som er en almindelig vej, hvor biler, cyklister og gående kan færdes, samtidig med at gaden 

kan fungere som en åben afledningskanal med udløb i Limfjorden.  

 

De nederste 2,50 m på udvendige tagnedløb skal udføres i galv. stålrør.  

 

Der skal etableres omfangsdræn om bygningen. Hvis grundvands- og jordbundsforholdene betinger det, etab-

leres der også dræn under terrængulve, kældergulve samt pladsbelægninger. Dræninstallationen skal 
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forsynes med inspektions-/rensebrønde, så alle ledningsstrækninger kan gennemskylles. Pga. høj opstuv-

ningskote skal drænvand bortpumpes.  

 

Afløb fra flade tage skal have sikkerhedsafløb til sikring mod opstuvning over niveau for inddækninger. Sikker-

hedsafløb skal udledes et synligt sted. 

 

Spildevand: 

Der etableres en Ø200 spildevandsstikledning til byggefelt B12. Placeringen aftales nærmere under detailpro-

jekteringen.  

 

Gulvafløb udføres i rustfrit stål. Vandlås skal være S-låse. Løse vandlåseindsatse accepteres ikke. Der skal 

etableres større gulvgrubber i produktionskøkken og i rengøringsrum for tømning af gulvvaskemaskine. Af-

løbsledninger fra køkkenovne skal den første meter være i rustfri stål.  

 

Afløbsledninger i bygning skal udføres som støjreducerende plastrør, som i dette tilfælde defineres, som led-

ninger med en massefylde på min. 1,6 g/cm3 og en godstykkelse på min. 3,8 mm på en ø110 mm ledning.   

 

Da hele Børne- og Ungeuniverset pælefunderes, skal der træffes foranstaltninger mod sætningsskader på 

afløbsledningerne under gulv. Dette kan fx udføres ved at hænge ledningerne op i selvstændige rustfrie arme-

ringsjern i gulvkonstruktionen. Ophængningen skal udføres i korrosionsfaste materialer fx plastbøjler omkring 

afløbsledningerne og faste rørstropper i rustfrit syrefast stål min. ø8 mm. Hvert ophæng består af 2 stk. skrå 

rørstropper, så ledningerne er flytningssikret mod jordtryk fra begge sider. Ved overgang mellem ophængning 

i gulvkonstruktion og ledninger i terræn skal der anvendes 2 stk. 45 graders bøjninger, da sætninger i terræn 

ikke kan udelukkes.  

 

Afløb fra folkekøkken og produktionskøkken føres til slambrønd, fedtudskiller og prøvetagningsbrønd. Fedtud-

skiller placeres i terræn, så slamsugervogn let kan tømme den. Fedtudskiller skal være forsynet med tøm-

ningsalarm ført til CTS-anlæg.  

 

Ved tilslutning til spildevandsledning i Stigsborg Bygade skal der etableres rottesikring. 

 

Fælles 

Evt. pumpeanlæg for regn- og spildevand skal udføres med dobbelte pumper med alternerende drift. Alle 

pumpeanlæg skal udføres med alarm ført til CTS-anlæg og med mulighed for fjernovervågning via CTS-anlæg. 

Pumpeanlæg skal placeres uden for bygningen. 

 

Alle inspektions- og rensebrønde skal placeres i det fri. Riste og dæksler skal være ”svømmende”. I områder 

hvor der færdes børn, skal dæksler kunne aflåses.  

 

Inden aflevering skal der foretages tv-inspektion af alle regn- og spildevandsledninger og -brønde.  

 Brugsvand 

Arbejdet omfatter levering og montering af komplet koldt- og varmtvandsanlæg.  

 

Vandstikledning føres frem til teknikrum, hvor der etableres afregningsmåler og fordeling til forbrugssteder.  

 

Cirkulation på det varme brugsvand kan være meget energikrævende, hvorfor decentrale varmtvandsanlæg 

foretrækkes. Ventetiden på max. 10 sek. skal dog overholdes, hvorfor cirkulation kan være nødvendig. Se 

også Cx-krav herom. Hvis cirkulationssystem etableres, skal korrekt vandmængde sikres med anvendelse af 

strengreguleringsventil med måleudtag. På hver delstreng skal der etableres temperaturovervågning via CTS-

anlæg og alm. skivetermometre.  
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Alle anlæg for brugsvandsopvarmning skal sikres effektiv mod forekomst af legionella-bakterier jf. krav i DS 

439 Norm for vandinstallationer. Der er særlig risiko for legionella-smitte ved brusebade, og da idrætsområdet 

er offentlig tilgængelig, skal dette område ofres særlig opmærksomhed. Dette område skal derfor have selv-

stændigt varmtvandsanlæg med cirkulation, så der jf. Aalborg Kommunes CTS/BMS-strategi kan udføres le-

gionella-beskyttelse vha. temperaturhævning hver anden uge.   

 

Der skal monteres afspærringsventiler foran alle sanitetsgenstande og på begge sider af snavssamlere, pum-

per og målere. Ligesom det skal være muligt at afspærre foran alle større anlægskomponenter som fx varmt-

vandsbeholdere og varmevekslere.  

 

Alle installationer udføres som skjult installation. 

 

I rengøringsrum etableres udslagsvask med koldt og varmt vand samt gulvafløb eller gulvgruber.  

 

Der skal udføres 5 stk. udvendige spulehaner for havevanding og lignende. Udendørs spulehaner skal være 

frostfrie og med nøgleafbryder.  

 

Alle rørledninger udføres i rustfrit stål med rødgodsfittings, MLCP- eller PEX-rør. Der må maksimalt anvendes 

2 forskellige slags rørtyper, og der skal kunne opnås 10 års systemgaranti fra leverandør på det samlede 

rørsystem.  

 

Alle komponenter i vandinstallationen skal være GDV-godkendte, eller have en tilsvarende typegodkendelse 

jf. BEK 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand.   

 

Brandslangeskabe skal planforsænkes, så lågefront er plan med væg.   

 

Varmtvandssystemet indreguleres og kontrolmåles. Indregulerings- og målerapport skal foreligge ved afleve-

ringen. 

 Sanitet 

Sanitetsporcelæn skal være i almindelig handelsvare i anerkendt fabrikat med reservedelsgaranti. Glasur og 

emalje skal være hård og glat uden ridser, pletter, brænderevner, knaster o.l. Farven skal være hvid, klar og 

ren. Al sanitet skal leveres med særlig rengøringsvenlig overflade. 

 

Generelt ønskes der væghængte toiletter med dobbeltskyllende funktion og vægindbygget cisterne. Også bør-

netoiletter ønskes væghængte med overkant toiletskål 35 cm over gulv.    

 

Toiletter i handicaptoilet må være gulvstående, men skal have en ”siddehøjde” på ca. 48 cm (høj model). På 

hver side af toiletterne skal der monteres vægbeslag til toilet-armstøtter. Alle toiletsæder skal være i god kva-

litet (hård type) med låg og soft-close-funktion. 

 

Generelt skal håndvaske være i standardstørrelse på 550-600 x 425-475 mm monteret på vinkelbæringer.  

 

Håndvask i handicaptoilet skal have en minimumstørrelse på bredde x dybde = 600 x 580 mm (hospitalsvask) 

og være placeret i en højde på ca. 0,80 m. Højden skal kun justeres på glidebeslag på væggen. Justeringen 

foretages med værktøj. Håndvasken skal kunne bruges som personstøtte, hvorfor ophængningsbeslag skal 

kunne klare en lodret 80 kg belastning på forkanten. Afløbs- og vandledninger skal være fleksible, så de umid-

delbart kan følge med højdejusteringen uden indgreb af nogen art.  Afløbet under håndvasken skal være 

trukket tilbage, så der er plads til en kørestolsbrugers knæ og fodstøtter.  
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Alle vaskerender skal være i rustfri stål med bagplade. Vaskerende skal desuden være forsynet med hjørne-

beskyttere.  

 

Rengøringsvaske skal være i rustfri stål med bagplade og spanderist.  

 

Pusleborde skal være elektrisk højderegulerbare med vask og 2 stk. trådkurve. Endeplader og puslemadras 

skal medleveres.  

 

Alle armaturer skal være i god og anerkendt kvalitet med reservedelsgaranti. Forkromede og lakerede varer 

skal stå med glat overflade uden blærer eller grater.  

 

Blandingsbatterier skal enten være berøringsfrie eller være med et-grebs-betjening jf. rumskemaer. Generelt 

set ønskes berøringsfrie batterier på alle håndvaske og vaskerender, mens der i køkkener, værksteder, ren-

gøringsrum og lign. ønskes et-grebs-batterier. Ved vaskerender ønskes der mulighed for at kunne bruse hele 

vaskerenden med en alm. håndbruser. Berøringsfrie batterier skal tilsluttes strøm. Et-grebs-batterier skal have 

keramisk åbne-/lukkemekanisme og være vandbesparende. Blandingsbatterier i bruserum skal være termo-

statblandingsbatterier.  

 

Over alle håndvaske leveres og beslagmonteres laminerede sikkerhedsspejle med facetslebne kanter. Spej-

lets størrelse skal min. være bredde x højde = 600 mm x 1.000 mm.  Over børnehåndvaske tilpasses ophæng-

ningshøjden i forhold til børnehøjde.  

 

Bygherre leverer toiletpapirholdere, reservepapirholdere, sæbe-, sprit- og papirdispensere og affaldskurve, 

som totalentreprenøren skal montere. Ved hver bruser monteres sæbeholder på brusestang, 2 stk. håndklæ-

dekroge og en loftsmonteret gardinskinne til ophængning af bruseforhæng. Bruseforhænget skal ikke være 

indeholdt i totalentreprisen.   

 Varme 

Arbejdet omfatter et komplet fjernvarmeanlæg startende fra fjernvarmeværkets hovedhaner i teknikrum. Var-

meanlægget udføres som direkte anlæg iht. Aalborg Forsynings Tekniske bestemmelser.    

 

I rumskemaerne er ønsket opvarmningsmåde beskrevet for hvert enkelt rum. Generelt set ønskes gulvvarme 

og radiatorer/konvektorer i vuggestue, børnehave og indskoling. Gulvvarme som basisopvarmning fordi færd-

sel sker i strømpesokker og/eller der sker leg på gulvet. Radiatorerne til at tage temperatursvingningerne i 

forhold til personbelastning og solindfald. I vuggestue, børnehave og indskoling ønskes radiatorer/konvektorer 

placeret under loft for at undgå tilskadekomster ved leg. Ønsket om både gulvvarme og radiator/konvektorer 

gør, at gulvvarme ikke behøver at være hurtigregulerende.  

 

I idrætshal og multisal ønskes strålevarme. Øvrige steder ønskes radiator-/konvektoropvarmning.   

 

Genopvarmningskravet i DS469 Varme- og køleanlæg skal opfyldes ved at alle radiatorer og konvektorer di-

mensioneres efter en fremløbstemperatur på 50 oC, returtemperatur på 28 oC og en rumtemperatur på 20 oC, 

svarende til en 30 % overkapacitet.   

 

Strålevarmepaneler skal seriekobles så størst mulig afkøling opnås. Der skal sikres ensartet temperatur i hele 

lokalet – også i fjerneste hjørne. Strålevarmepanelernes placering skal ske i sammenhørighed med sportsnet 

og zoneopdelinger, og zoner skal kunne reguleres hver for sig.  

 

Alle lokaler forsynes med radiatorer/konvektorer med selvgenerende motorventiler. At motorventilen er selv-

genererende betyder, at motorventilen ikke indeholder batteri, men drives af radiatorvarmen. Motorventilen 

skal være med Bluetooth for kommunikation med det aktive VAV-indblæsningsarmatur. Sammenkoblingen 
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mellem ventilationsstyringen skal forhindre køling via ventilationsanlægget, samtidig med at lokalet opvarmes 

med radiatorer/konvektorer. I lokaler med VAV-ventilation skal der monteres en indeklimasensor fra IC-Meter 

– Indoor Climate. Ved at scanne QR-koden på indeklimasensoren, skal læreren kunne overstyre den rumtem-

peratur, som er indstillet på CTS-anlægget. Se mere herom i efterfølgende afsnit. 

 

Aalborg Kommune har i andre byggerier med god erfaring anvendt selvgenererende radiatorventiler af fabr. 

Thermokon type EasySens SAB+, som kan opfylde ovenstående kravspecifikationer.  

 

I lokaler med CAV-ventilation styres motorventilen på radiatoren/konvektoren i forhold til en rumtermostat. 

Motorventil og rumtermostat kobles op på CTS-anlægget, hvor ventilstillingen skal kunne aflæses.  

 

Varmeanlægget til gulvvarme/radiatorer/konvektorer forsynes med blandesløjfeanlæg med automatisk styring 

af fremløbstemperaturen efter udetemperaturen jf. DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger. Automatikken 

skal styres via CTS-anlægget. I stedet for traditionelle motorventiler skal alle blandesløjfer forsynes med ener-

giventiler, hvor både flow og tryk styres på samme ventil, og hvor ventilen tvangslukkes ved lille vandflow.   

 

Ventilationsvarmeflader forsynes ligeledes med separate blandesløjfer styret over CTS-anlægget. Ventilati-

onsaggregater til komfortventilation af undervisningslokaler forsynes ikke med varmeflader.  

 

Gulvvarmestyringer skal ske med opblanding, pumpe og motorventiler til hver gulvvarmekreds, og styringen 

skal ske over CTS-anlægget.  

 

Radiatorer og konvektorer skal være af et anerkendt fabrikat med fast plan frontside. Så vidt det er muligt 

anvendes udelukkende et-lags radiatorer med konvektorplader på bagsiden. Er det af kapacitetsmæssige år-

sager nødvendigt med to-lags radiatorer, skal disse være uden topriste.  

 

Fremløbs- og returledninger skal komme ud af væggen direkte ud for radiatoranboringerne. Gulvet skal af 

rengøringsmæssige hensyn friholdes for ledninger. Radiatorer og konvektorer skal placeres, så rengøring un-

der/over/bagved nemt kan foretages.  

 

Der skal være mulighed for indregulering og maksimalbegrænsning af vandmængde på hver enkel radia-

tor/konvektor, og alle radiatorer/konvektorer skal kunne afspærres for demontering. Vandflowet på de enkelte 

slangekredse på gulvvarmeanlæggene skal kunne styres individuelt, og vandflowet skal kunne overvåges via 

flowmeter. 

 

Vindfang og det indvendige gulvområde bag/foran vindfang skal forsynes med gulvvarme. Trækgener i op-

holdsområder ved vindfang skal forhindres med effektive varmelufttæpper. Hvor der ikke er risiko for trækgener 

kan vindfanget blot opvarmes med radiator. Når vindfangdørene er lukket, skal radiator eller varmlufttæppe 

kunne opvarme vindfanget.  

 

Varmeanlægget skal forsynes med strengreguleringsventiler i et antal, så der skabes 100 % kontrol af vand-

mængderne i hele anlægget. Alle strengreguleringsventiler skal være stilbare og have måleudtag for kontrol-

måling af vandmængder. På blandesløjfernes primære side skal der overalt anvendes dynamiske strengregu-

leringsventiler, hvorimod strengreguleringsventiler på blandesløjfernes sekundære side skal være statiske. 

Strengreguleringsventilerne skal placeres og mærkes, så efterfølgende kontrol og evt. justeringer let kan fore-

tages.  

 

Varmeanlægget indreguleres og kontrolmåles. Indregulerings- og målerapport afleveres løbende og rettidig i 

forhold til gennemførelse af Commissioning-processen.   
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 Fjernkøl 

Set i et overordnet fremtidsmæssigt perspektiv vil fjernkøl være en fordel for byudviklingsområdet, og Aalborg 

Forsyning har indvilliget i at etablere et nyt forsyningsanlæg i området, hvis Børne- og Ungeuniverset binder 

sig for en tilslutningseffekt på 300 kW køl og et årligt forbrug på 150 MWh.  

 

I budgettet for Børne- og Ungeuniverset er derfor indarbejdet et beløb til investeringsbidrag og tilslutningsbi-

drag ved siden af totalentreprisebeløbet. Totalentreprenøren kan derfor regne med at have 300 kW køleeffekt 

til rådighed. Ved at udnytte køleeffekten kan omfanget af udvendig solafskærmning sandsynligvis reduceres, 

da kølingen vil kunne bidrage til at overholde de krævede rumtemperaturer i stedet for solafskærmning. Eller 

vinduesarealet kan øges, hvorved det måske vil være lettere at opnå et bestemt arkitektoniske udtryk eller en 

mere optimal bygningsudformning.  

 

Det vil også sagtens være muligt at få fremført en større køleeffekt end 300 kW, men så vil bygherren være 

nødsaget til at skulle tillægge totalentreprisetilbuddet investerings- og tilslutningsbidrag på den køleeffekt, der 

ligger over 300 kW køleeffekt. Størrelsen på investerings- og tilslutningsbidrag kan ikke oplyses på nuværende 

tidspunkt. En tilsluttende køleeffekt på mindre end 300 kW er ikke en mulighed, da Aalborg Forsyning i så fald 

ikke kan finde økonomi i at etablere et forsyningsanlæg.  

 

Af samme årsag har Aalborg Kommune bundet sig til at aftage en køleeffekt på min. 150 MWh. Et Børne- og 

Ungeunivers, som ikke bruger 150 MWh køl, betyder således ikke en økonomisk fordel for bygherren.  

 

Totalentreprenøren skal i sit tilbud oplyse følgende: 

• Ønsket køleeffekt fremført til Børne- og Ungeuniverset 

• Skønnet årligt køleforbrug i kWh i forhold til normalåret DRY 

Det interne kølesystem skal udføres efter DS 469 og følgende retningslinjer: 

• Anlægget skal udføres som et direkte anlæg med et temperatursæt på 12–18 oC.  

• Anlægget skal trykprøves til 10 bar i overværelse af Aalborg Forsyning 

• Der skal anvendes 2-vejs-reguleringsventiler for at opnå så stor en opvarmning af fjern-

kølevandet som muligt.  

• Der skal etableres bimålere i samme omfang, som krævet under varmeafsnittet.  

• Krav til instrumentering, afspærrings- og indreguleringsmuligheder mm. skal følge kra-

vene i varmeafsnittet.   

Fjernkøling er stadigvæk et relativt nyt leveringsområde for Aalborg Forsyning, som derfor endnu ikke har 

udarbejdet tekniske bestemmelser og lign. Målerarrangement skal derfor aftales nærmere med Aalborg For-

syning inden udførelsen, men som afgrænsning af totalentrepriseomfanget bestemmes, at målerarrangemen-

tet for fjernkøl skal bestykkes, som angivet i Aalborg Forsynings tekniske bestemmelser for fjernvarme.  

 Bygas 

Der skal udføres komplet bygasanlæg til skolens faglokaler. Gasudtag etableres i faglokaler jf. rumskemaer.  

 

Anlægget skal omfatte et komplet gasledningsnet fra gasforsyningens hovedstophane i teknikrum til gasudtag 

i arbejdsborde. Herunder laboratorietestere, gasdetektorer, nødstop, varslingslamper for tændt gas, tryktrans-

mittere, magnetventiler, fyraftensventil mm.  

 

Gasudtag i arbejdsborde og væg skal være egnede til skolebrug. Afspærringsventiler og gasudtag skal være 

indeholdt i totalentreprisen.   
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 Ventilation 

 Udformning af anlæg 

Som nævnt under Indeklima-afsnittet er lokalerne opdelt i 3 kategorier med forskellige krav til rumtemperaturer, 

lydniveau, lufthastigheder og CO2-koncentrationer. De ønskede kategorier fremgå af rumskemaerne, hvor der 

også er angivet, om der ønskes VAV- eller CAV-ventilation.   

 

Der ønskes selvstændige ventilationsanlæg for hhv. vuggestue, børnehave, produktionskøkken, madkund-

skab, idrætshal og multisal. Spånudsugningsanlæg og punktudsugning ved gasudtag skal ligeledes være selv-

stændige anlæg. Desuden skal anlægsopdelingen følge opdelingen mellem indskoling, mellemtrin og udsko-

ling.  

 

Ventilationsanlæggenes opbygning skal indeholde alle nødvendige brandsikringsforanstaltninger i henhold til 

DS 428 – Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg.   

 Luftskifter 

Luftskiftet i indeklimakategori 1 og 2 lokaler bestemmes via BSim- og CO2-beregninger. Luftskiftet i disse lo-

kaler skal dog altid være min. 10 l/s pr. person. Når der ikke er aktivitet i lokalerne, skal luftmængderne auto-

matisk reduceres til max. 15 % af de maksimale luftmængder. 

 

Luftskiftet i indeklimakategori 3 lokaler er angivet i rumskemaerne enten som et luftskifte pr. time eller en 

luftmængde pr. sanitetsgenstand. For hvert toilet skal luftmængden være 15 l/s og for hvert brusebad 20 l/s. 

Når der ikke er aktivitet i et lokale, skal volustater sørge for at ventilationen stopper eller kører ned på et aftalt 

minimum.  

 Luftindtag og afkast 

Luftindtag og afkast udformes og placeres, så de ikke giver anledning til kortslutning, tryksvingninger i anlæg-

gene pga. vindpåvirkning, og så indtag af særlig forurenet eller solopvarmet luft undgås. 

 

Afkast skal placeres således der ikke opstår lugtgener fra fx kloakudluftning eller emhætteafkast. Indtag skal 

beskyttes mod fygesne. 

 

Lufthastighed målt over ”facearealet” på friskluftindtag må ikke overstige 2,0 m/s aht. medrivning af regndråber 

og snefnug.  

 

Alle jerndele i luftindtag og afkast skal være varmgalvaniserede og males i farve efter nærmere aftale. Hætter 

på tag skal integreres, så de ikke skæmmer bygningens udseende. 

 Ventilationsaggregater 

Ventilationsaggregater skal være præfabrikerede, og fabrikanten skal kunne dokumentere at tæthedsklasse 

L2 jf. DS 447 ”Ventilation af bygninger – Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer” er overholdt.  

 

Alle ventilatorer skal være direkte drevne med EC-motorer.  

 

Der må ikke regnes med samtidighedsfaktor. Overskydende luftkapacitet pga. VAV-styringer ønskes holdt i 

reserve til eventuelle ændrede lokaleanvendelser, anlægsombygninger, tilbygninger mm.  

 

Det skal være muligt at rense alle køle- og varmeflader på begge sider fx gennem en min. 400 mm tomsektion 

eller en min. 400 x 600 mm renselem. 
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Varmegenvindingsdelen på aggregater til komfortventilation skal have en virkningsgrad på min. 85 % ved tør 

luft, og tryktabet hen over varmegenvindingsdelen må maksimalt være 125 Pa ved dimensionerende luft-

mængde. Den store virkningsgrad betyder, at varmeflade kun skal monteres på anlæg for produktionskøkken, 

madkundskab, idrætshal og multisal. 

 

Rotorveksler skal være hygroskopisk aht. kølegenvindingsmulighed.  

 

Alle aggregater forsynes med bundramme med stilleskruer og vandlås af boldtype.   

 

Styring af hovedluftmængder på indblæsning og udsugning skal ske vha. luftmængdemålinger. Master-slave-

styring via frekvens eller omdrejninger accepteres ikke.   

 

Ventilationsaggregat for spånudsugning ønskes placeret i selvstændigt teknikrum, og altså ikke i samme rum 

som andre aggregater.  

 Filtre 

Der kræves klasse ePM155% filter (F7) på indblæsningssiden. På udsugningssiden skal filtre minimum være 

klasse Coarse 85% (M5). Der skal monteres filtervagter over alle filtre. 

 

Ved afleveringen skal filtrene være rene.  

 

Emhætter skal have effektive fedtfilter, der kan gå i opvaskemaskine.  

 Kanalsystem 

Kanalføringer skal i størst mulig udstrækning være skjulte. Bygherren skal kunne godkende alle synlige kana-

ler.  

 

Der udføres 2 x 10 % stikprøvekontrol af ventilationsanlæggenes tæthed i henhold til DS 447, og kravet er 

tæthedsklasse C. Stikprøverne skal udtages, så de er repræsentative for det samlede kanalsystem.  

 

Kanalsystemet skal udformes med trykoptimering, hvilket skal forstås således, at kanalsystemet skal opdeles 

i et hensigtsmæssigt antal kanalzoner fx ved hver etageafgrening. Hver kanalzone forsynes med sit eget tryk-

holdesystem. Trykholdesystemet består af en spjældregulering på hhv. indblæsnings- og udsugningskanal. 

Spjældene styres i forhold til et målt kanaltryk et repræsentativt sted. Trykket i hovedkanalsystemet holdes 

konstant ved at regulere på ventilatorhastighederne.  

 

Kanalsystemet forsynes desuden med: 

• Manuelle spjæld for indregulering. 

• Selvvirkende volustater for styring af CAV-luftmængder 

• Elektroniske VAV-udsugningsspjæld for hvert lokale   

• Elektroniske brand- og røgspjæld i h.t. normer og beredskabsvæsnets anvisninger 

• Lyddæmpere og rensestykker. 

 

Alle spjæld og volustater skal være let tilgængelige. Loftsplader, der skal anvendes som inspektionslemme, 

skal være forsynet med diskret mærkning.   

 

Der skal være muligt at foretage rensning af samtlige kanaler.  

 

Der accepteres ikke kanaler udenfor bygningens klimaskærm.   
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 Indblæsning og udsugning 

Indblæsningsluften skal kunne fordeles uden træk eller drop ved de aktuelle luftmængder.  

 

Indblæsningsarmaturerne skal være beregnet for indblæsning med min. 8 oC undertemperatur og 15 % luft-

mængde. Ved disse dimensioneringsparametre må der ikke forekomme kuldedrop.  

 

Der skal skabes luftbalance i de enkelte lokaler. Overstrømning mellem lokaler må kun ske i forbindelse med 

ventilering af toilet- og rengøringsrum.  

 

Indblæsningsarmaturerne skal være loftsmonterede, runde og være forsynet med variabel spalteåbning. Spal-

teåbningen styres af et antal åbne og lukkede lameller, hvilket giver mulighed for lavt støjniveau selv ved højt 

tryktab. Luftmængden på hvert indblæsningsarmatur skal kunne styres individuelt, hvilket overflødiggør tradi-

tionelle VAV-indblæsningsspjæld på rumniveau.  

 

I hvert indblæsningsarmatur skal der være indbygget en bevægelsessensor, CO2-sensor, rumtemperaturføler 

og indblæsningstemperaturføler. Desuden skal man på den tilhørende koblingsboks (som er en slags elektro-

nisk trykfordelingsboks) kunne måle aktuel luftmængde og tryk. Alle data skal kunne overføres til leverandø-

rens styresystem via en intern CAN-busforbindelse.   

 

Via luftmængdemålingerne i koblingsboksene og CAN-busforbindelsen styres udsugningsluftmængderne 

rumvis via et VAV-udsugningsspjæld, som selvfølgelig også er koblet op på CAN-bussen. Ved hvert VAV-

spjæld skal der monteres lyddæmper. Udsugningsarmaturer skal være ”passive” indblæsningsarmaturer, ma-

gen til ovenstående ”aktive” indblæsningsarmaturer.     

 

Indblæsningsarmaturerne/koblingsboksene skal kunne indstilles trådløst individuelt, så den traditionelle og 

tidskrævende luftmængdeindregulering på armaturniveau overflødighedsgøres.  

 

Aalborg Kommune har på Mellervangskolen og Storvorde Plejecenter haft gode erfaringer med et svensk VAV-

ventilationssystem fabr. Lindinvent, som kan opfylde ovennævnte kravspecifikationer.  

 

Uden projekteringen af ventilationsanlæggene skal det, ved hjælp af armaturfabrikantens beregningsprogram-

mer, dokumenteres at der ingen steder i de ventilerede lokaler vil ske en overskridelse af de fastsatte maksi-

male lufthastigheder i opholdszonen.  

 

Emhætter over køkkenmaskiner og emfang over opvaskemaskiner i hhv. folkekøkken og produktionskøkken 

skal forsynes med trykvagt. Fedtfiltre skal kunne gå i opvaskemaskine.  

 Specielle ventilationsanlæg  

Luftmængder på spån- og punktudsugningsanlæg skal tilpasses den pågældende maskin- og/eller arbejds-

operation. Alle udsugningssteder skal være forsynet med manuelle afspærringsspjæld, og alle ventilatorer skal 

have automatisk luftmængderegulering i forhold til antal åbne/lukkede afspærringsspjæld.  Når spån- og punk-

tudsugninger er aktive, skal den almindelige rumudsugning sænkes tilsvarende, så der stadigvæk er luftba-

lance i lokalerne.  

 

Idrætshal og multisal ønskes ventileret dels med balanceret ventilationsanlæg, dels med et gennemskylnings-

anlæg og endelig med langsomkørende loftsventilatorer. De balancerede ventilationsanlæg benyttes til daglig 

brug, hvor lokalerne sandsynligvis primært vil blive benyttet af fx en skoleklasse eller et træningshold. Luft-

mængder fremgår af rumskemaerne.  

 

Gennemskylningsanlæggene anvendes i de tilfælde, hvor lokalerne belastes hårdt – altså har stor personbe-

lastning. Gennemskylningsanlæggene består i princippet bare af en simpel udsugning og en uopvarmet 
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frisklufttilførsel. Gennemskylningsanlæggene anvendes primært kortvarigt. Friskluftstilførelsen skal lukkes au-

tomatisk, når anlægget ikke er i brug, ligesom den uopvarmede friskluft ikke må tilføres lokalet koncentreret, 

men skal deles ud over en længere kanalstrækning, så trækgenerne minimeres.   

 

De store loftsventilatorer skal være langsomkørende efter princippet HVLS (High Volume Low Speed). Luft-

retningen på loftsventilatorerne kan kunne vendes. Nedadgående luftstrøm vil om sommeren opleves som en 

kølende effekt pga. chillfaktoren, ligesom ventilatorerne om vinteren vil sørge for at bruge varmepuden ned i 

opholdszonen. Den opadgående luftstrøm anvendes ved idrætsaktiviteter, hvor den nedadgående luftstrøm 

vil være generende for fx badmintonspil. Ventilatorstyringen skal kunne kobles op på kommunens CTS-anlæg.   

 

Aalborg Kommune har i Grindstedhallen haft gode erfaringer med langsomkørende loftsventilatorer af fabr. 

Nordic Fan Company, som kan opfylde ovenstående kravspecifikationer.  

 

 Indregulering 

I forbindelse med indreguleringen, der skal foretages efter DS 447, pkt. 5.3, skal der udarbejdes en rapport, 

der min. skal indeholde følgende: 

• Luftmængde og hastighed målt i alle målepunkter 

• Luftmængde ved alle indblæsnings- og udsugningsarmaturer 

• Luftmængde ved alle luftindtag og afkast 

• Differenstryk ved filtre og køle-/varmeflader 

• Tæthedsprøver 

• Ventilatorernes omdrejningstal 

• Ventilatorernes elforbrug 

• Lydmålinger i alle rum 

• Rapport for funktionsafprøvninger herunder også brandtest.  

 

Ventilationsanlæggene afleveres med dokumentation for ydelse og energiforbrug som beskrevet i VENT-ord-

ningens retningslinjer, så der fremkommer en systematisk oversigt over anlæggets referencetilstand i driftsklar 

og rengjort stand. 

 

Dokumentationen skal omfatte følgende punkter: 

• Hovedvolumenstrømme med angivelse af sandsynlig målefejl 

• Køle-/varmekapacitet 

• SEL-værdi 

• Temperaturvirkningsgrad på varmegenvindingskomponenter 

• Funktionsafprøvning af automatik og komponenter 

• Tryktab over komponenter 

• Indregulering 

• Rengøring af ventilationsanlæg 

 

Der skal foreligge kalibreringsrapport på alle måleinstrumenter.  

 

Indregulerings- og målerapporter afleveres løbende og max. 5 arbejdsdage efter endt indregulering af det 

pågældende anlæg. 

 

Materialet skal umiddelbart kunne indgå i VENT-ordningens kvalitetssikringssystem. Ved afleveringen skal 

afleveres en fyldestgørende driftsmanual indeholdende: 

• Komponentfortegnelse 

• Anlægskort med angivelse af fabrikat, type og data for de enkelte komponenter 

• Katalogblade for anvendte komponenter 

• Funktionsbeskrivelse med diagrammer 
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• Vedligeholdelsesvejledning 

• Reservedelsspecifikation 

• Oprettede tegninger 

 CTS 

Alle tekniske anlæg på Børne- og Ungeuniverset Stigsborg skal reguleres og overvåges via et lokalt CTS-

anlæg, som opkobles på kommunens CTS-server i Danmarksgade. Kommunikationsnettet er kommunens 

tekniske edb-system.  

 

CTS-anlægget skal opbygges i henhold til Aalborg Kommunes CTS-/BMS-strategi udg. 10. september 2019 

med tilhørende bilag 1-8, som findes på kommunens hjemmeside https://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-

natur/bygningsautomatik-cts. Samme sted findes diverse skemaer, som skal anvendes i forbindelse med funk-

tionsafprøvninger.  

 

Opmærksomheden henledes på, at der i dette projekt vil være forskellige kommunikationssystemer pga. de 

forskellige krævede SMART-teknologier. De primære netværk, som totalentreprenøren skal levere, er føl-

gende: 

- Traditionel hårdt fortrådet CTS-netværk - BACnet- eller Modbus-forbindelse 

- Ventilationssystemets CAN-bus 

- IoT-netværket LoRa 

 

Totalentreprenøren skal på et tidligt tidspunkt lade udpege en systemintegrator fra sit rådgiverteam. Systemin-

tegratoren skal have overblikket og ansvaret for samspillet mellem over de forskellige kommunikationssyste-

mer. Systemintegratoren udarbejder en detaljeret systemkonfiguration visende opbygning og signalveje gen-

nem kommunikationssystemerne, herunder hvordan funktionerne sikres i tilfælde af strømsvigt, og hvordan 

systemerne sikres mod hacking.  

 

Funktionen af forskellige SMART-teknologier er beskrevet i de forskellige afsnit, men omfatter kort fortalt føl-

gende:  

 

Traditionel CTS-styring, -alarmer og -overvågning 

Traditionel fortrådet CTS-styring, -alarmoverførsel og -overvågning efter totalentreprenørens valg via enten 

BACnet- eller Modbus-forbindelse. Det kunne fx være blandesløjfe eller en pumpestation.   

 

Ventilationssystem 
De aktive indblæsningsarmaturer/koblingsboks, luftmængdespjæld, trykholdespjæld mm. kommunikerer på et 

selvstændigt datanetværk CAN-bus, som via en API kommunikerer med kommunens CTS-anlæg.  

 

Strøm- og batteriløse radiatorventiler og vinduesgreb  

De selvgenererende radiatorventiler og vinduesgreb skal kunne kommunikere trådløs med de aktive indblæs-

ningsarmaturer via Bluetooth. Indblæsningsarmaturerne er koblet op på ventilationssystemets CAN-bus.  

 

Belysningstryk og dagslysstyring 

De strøm- og batteriløse belysningstryk skal kunne kommunikere trådløs til en styreboks, som er koblet op på 

ventilationssystemets CAN-bus. Styreboksene er strømforsynet.  

 

Lux-sensoren er hårdt fortrådet til en anden styreboks, som også er koblet op på ventilationssystemets CAN-

bus. Styreboksene er strømforsynet.   

 

 

 

https://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/bygningsautomatik-cts
https://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/bygningsautomatik-cts
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Solafskærmning 

Styring af alle aktive udvendige solafskærmninger skal ske via ventilationssystemets CAN-bus. Solafskærm-

ningsmotorerne styres igennem en relæboks med to udgange. Relæboksen forbindes med de aktive indblæs-

ningsarmaturer/koblingsbokse, så solafskærmningen deltager i rumtemperaturreguleringen.  

 

Solafskærmningen skal kunne styres manuelt via et strøm- og batteriløst betjeningstryk, som sender trådløst 

til relæboksen. Betjeningstrykkene skal kunne programmeres, så de virker på alle solafskærmningsgardiner i 

lokalet. Et kort tryk skal køre solafskærmningen til sin slutposition. Med et vedvarende tryk skal der være muligt 

at stille solafskærmningsgardinerne i en valgfri position.  

 

Målere 

Forbrugsregistrering fra varme-, vand- og el-målere skal ske via et LoRa-netværk, som skal være indeholdt i 

totalentreprisen.  

 

Indeklimasensor fra IC-Meter – Indoor Climate  

Som bygherreleverance leverer Aalborg Kommune en indeklimasensor i hvert lokale. Indeklimasensoren skal 

strømforsynes. Til det formål skal totalentreprenøren levere og montere en alm. strømudtagsdåse med blind-

dæksel. Aalborg Kommune sørger for programmering af indeklimasensoren, samt sørger for opkoblingen på 

det af totalentreprenøren leverede LoRa-netværk. Totalentreprenørens LoRa-ydelse skal desuden indeholde 

en gateway, som skal gøre det muligt at skabe fuld kommunikation mellem LoRa-netværket og  Aalborg Kom-

munes CTS-anlæg.  

  

Indeklimasensoren måler rumtemperatur, CO2-niveau, relativ luftfugtighed og lydniveau, men deltager princi-

pielt i rumreguleringen, som foretages via ventilationssystemet. Dataopsamlingen sker primært til undervis-

ningsbrug. Dog anvendes indeklimasensoren til overstyring af setpunkt rumtemperatur. Ved at scanne QR-

koden på indeklimasensoren kan brugerne aflæse og ændre setpunktet.  

Indeklimasensorens opsamlede anlægsdata skal anvendes til undervisningsformål. Opsætning i indeklima-

sensoren, dataudveksling og -præsentation til undervisningsformål sørger Aalborg Kommune selv for efter 

bygningsafleveringen.   

 Sprinkling 

Som udgangspunkt har bygherren ingen ønske om at bygningen sprinkles. Bygningsudformningen og arki-
tektoniske ønsker om åbenhed kan dog medføre at sprinkling er nødvendig.  
 
Sprinkling skal udføres iht. gældende DBI-forskrifter 63.  
 

Totalentreprenøren skal medtage alle nødvendige ydelser til opnåelse af et sprinkleranlæg komplet færdig til 

brug og godkendelse, herunder alle forsyningsforhold for opnåelse af tilstrækkelig vandmængde og tryk, prø-

veaftapning på gadenet, overførelse af alarm til beredskabscentret, eventuelle flowventiler og afprøvnings-

pumper som beredskabscentret måtte forlange, afklaring af klassifikation og 1. gangs inspektionsudgifter. 
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7 Stærk- og svagstrømsinstallationer 

Tilbuddet skal indeholde en komplet redegørelse for alle stærk- og svagstrømsinstallationer, herunder materi-

ale- og komponentvalg, opbygninger og funktioner. Ud fra redegørelsen skal det være muligt at kunne be-

dømme de tilbudte anlæg kvalitetsmæssigt og energiøkonomisk, ligesom det tydeligt skal fremhæves, hvis 

der er punkter i de tilbudte anlæg, der afviger fra kravene i dette byggeprogram. I tilfælde af afvigelser, skal 

hver enkelt afvigelse beskrives særskilt. 

 

Tilbuddet skal, hvis intet andet er anført, indeholde samtlige arbejder og leverancer og alle andre ydelser, der 

er nødvendige for nedenfor angivne arbejders fuldstændige og håndværksmæssigt veludførte færdiggørelse 

- klar til drift i regulativmæssig orden. 

 

Beregninger og principper, der er nødvendige for at dokumentere de valgte installationers opfyldelse af for-

skrifterne, er en del af entreprisen, og skal på forlangende kunne fremvises til godkendelse/kommentering. 

 

Inden arbejdet igangsættes, skal det samlede projektmateriale, dvs. tegninger og beskrivelser, forelægges 

bygherren og dennes rådgiver til godkendelse. 

 

Der skal ved disponeringen af de samlede stærkstrøms- og svagstrømsanlæg være taget højde for evt. frem-

tidige udvidelser og/eller ombygninger af etagearealet. I sådanne situationer skal der være mulighed for at 

vitale installationer skal kunne forsynes, imens anlæggene ombygges. 

 

Det er et ønske, at styring af bygningen sker med open source/åbne standarder, så der kan kommunikeres 

med øvrige SMART teknologier/anlæg i bydelen. Ønsket er nærmere beskrevet i kapitel 3,under ”SMARTe 

løsninger”, og dertil hørende underpunkter. 

 

Alle komponenter og montagegenstande skal være nye, fejlfri og uden ridser eller skrammer, samt være af et 

fabrikat og en type, der er normal lagervare hos de danske el-grossister. 

 

Der skal anvendes bly-, pvc- og halogenfri materialer. 

 

Alle de under entreprisen hørende anlæg og installationer skal dokumenteres placeringsmæssigt i bygnings-

modellen. Al dokumentation skal udføres i henhold til Aalborg Kommunes IKT-ydelsesspecifikation. 

 

Inden idriftsættelse af installationen, skal der foretages den i Installationsbekendtgørelsen §75 krævede veri-

fikation, bestående af eftersyn, afprøvning og rapportering. 

 

Der skal desuden gennemføres en funktionsafprøvning af alle belysningsanlæg før ibrugtagning, i henhold til 

Bygningsreglementets krav vedrørende energiforbrug. Funktionsafprøvningen skal påvise om belysningsan-

lægget overholder bygningsreglementets krav til belysningsstyrke, samt at dagslysstyring, bevægelsesmel-

dere og zoneopdeling fungerer efter hensigten. 

 Stærkstrøm 

Stærkstrømsanlæg omfatter i hovedtræk følgende: 

• El-forsyning 

• Fordelingsanlæg 

• Tavler 

• Jordingsanlæg 
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• Føringsveje 

• Kraftinstallation, herunder installationer til inventar, apparater og tekniske anlæg 

• Lysinstallationer og belysningsanlæg 

• Svagstrømsinstallationer, herunder kommunikations- og sikringsanlæg 

• Solcelleanlæg 

• Hårde hvidevarer 

 

Følgende forudsætninger kan lægges til grund ved projektering af installationen: 

• Der må - medmindre andet er nævnt - under de enkelte rumtyper, højst være 8 stk. stikkon-

takter pr. 10A gruppe. 

• Der må højst være 5 stk. arbejdsstationer pr. 10A gruppe. 

• Samtidighedsfaktor: 0,8. 

• Systemjording: TT. 

• Kortslutningsdata indhentes hos N1. 

• Tavler skal være lægmandsbetjente. 

• Belysningsniveau i henhold til DS/EN 12464-1 og DS/EN 12464-1 DA NA:2015. 

• Andre angivelser af lysniveau i udbudsmaterialet skal altid følges. Værdierne for regelmæs-

sighed, blænding og Ra-værdier i DS/EN 12464 er også gældende i tilfælde, hvor der er 

krævet afvigelse fra luxniveau. 

• Der må højst installeres 2 W/m² pr. 100 lux lysniveau. 

• Spændingsfaldet må ikke overstige de i DS/EN 60364 tabel G.52.1 angivne værdier. 

 El-forsyning 

Der etableres hovedstrømkreds fra N1’s net til skolens hovedtavle. Forsyningspunktet er endnu ikke afklaret, 

men det forventes at være fra en transformerstation, der integreres i bebyggelsen, hvor totalentreprenøren 

skal have reserveret areal til denne. 

 

Hovedstrømkredse fra forsyningspunkt til hovedtavle, og fra hovedtavle til undertavler, skal dimensioneres 

med en udvidelsesmulighed på 25 %. Senere udnyttelse af denne udvidelse må ikke medføre, at det samlede 

spændingsfald i installationen overstiger de i DS/HD 60364 tabel G52.1 angivne værdier. 

 

Da forsyningspunktet ikke er fastlagt, skal der ved dimensionering af installationen regnes med en hoved-

strømkreds på 250 m. fra forsyningspunktet til hovedtavlen. 

 Fordelingsanlæg 

Der udarbejdes en forsyningsoversigt med alle tavler og hovedstrømkredse, som lamineres og opsættes ved 

alle tavler, så man hurtigt og nemt kan se forsyningsstrukturen for byggeriet. 

 

Forsyningsoversigten skal udformes som en oversigtstegning, der tydeligt viser hvor hver enkelt tavle er pla-

ceret, og hvilken tavle/station, den er forsynet fra. Rumbetegnelserne på oversigten skal være de endelige 

betegnelser i henhold til IKT-specifikationen. 

 Tavler 

7.1.3.1 Generelt 

Tavler skal udføres i modulstørrelser, hvor hovedmodulstørrelsen er 192 mm. Størrelsen skal kunne deles 

med 12, hvor resultatet skal give et helt tal uden decimaler. 

 

Tavler skal være i pladekapslet udførelse, opbygget af elektrogalvaniseret / jernfosfateret stålplade. 

 



Det tekniske byggeprogram  
Børne- og Ungeuniverset Stigsborg 
Aalborg Kommune     Dato 05.10.2020 
 

 

Side 72 af 98 

 

Låger og dæksler skal have en tykkelse på min. 1,5 mm. Tavlerne skal have en ensartet overflade, så alle 

sider, låger, sprosser og topplader er udført i samme materiale og tykkelse. Farven skal være lys grå RAL 

7035. Dæksler skal være fastgjort med skruer så sidepanelerne er aftagelige. Alt montagearbejde skal kunne 

foretages fra forsiden af tavlen. 

 

Den indre opdeling udføres som Form 2B op til 63 A. og Form 4A over 63 A. 

 

Effektkabler større end 6 mm² samt kabler til M36 materiel kan tilsluttes direkte på den aktuelle komponent. 

Øvrige effektkabler skal tilsluttes på klemmer. 

 

Klemmer, hørende til samme effekt/styreledningskabel, skal anbringes ved siden af hinanden. 

 

Der skal være særskilt klemme af passende størrelse for hver udgående beskyttelsesleder. 

 

Klemmer for IBI/CTS-anlægget anbringes sammen med klemmerne til styreledningskablerne. 

 

Tavler skal være udført med kabelkanaler, plinte og aflastningsbeslag for til- og afgående kabler. 

 

Der etableres transientbeskyttelse ved sektioners indgang. Transientbeskyttelsen skal være i klasse III, og 

have udgang til CTS.  

 

Der skal indbygges en rød lampe i sektionens front, der angiver om der er alarm fra transientbeskyttelsen. 

 

Anlægget udføres generelt som sikringsløst. Dette indebærer, at der overalt skal anvendes automatiske afbry-

dere med fuld selektivitet mellem de enkelte afbrydere. 

 

3-fasede grupper for ventilationsanlæg/CTS-tavler skal beskyttes med type B (AC/DC) fejlstrømsafbrydere.  

 

Fejlstrømsafbrydere skal have et testinterval på mindst 1 år. 

 

Der skal være fasebrudsrelæer på grupper til lysinstallation. 

 

Gruppeafbrydere og maksimalafbrydere skal mærkes med størst tilladte mærkestrøm eller størst tilladte ind-

stillingsstrøm, samt mærkes så det klart fremgår, hvilke strømkredse afbryderne beskytter.  

 

Alle gruppeafbrydere for 230 V udføres som 2-pol afbrydere. 

  

Alle grupper for sikringsanlæg (ABA, AIA, ABV mv.) skal placeres i samme selvstændige sektion af tavlen, der 

er forsynet med egen låge. Sektionen markeres tydeligt med relevant opmærkning, som ”Brand”, ”Tyv” m.m. 

Grupper herfor skal være kombiafbrydere med kombineret RCD og automatsikring.  

 

Sikringsgrupper for EDB skal være kombiafbryder med kombineret RCD og automatsikring. 

 

Opmærkning af tavler skal udføres efter nærmere aftale med bygherren. Opmærkning af grupper foretages 

med graverede resopalskilte, med sort tekst på hvid baggrund.  

 

Tavler skal indeholde bimålere til alle de anlæg, hvor dette er krævet, herunder eksempelvis, men ikke be-

grænset til, ventilation, varme og solceller. 

 

Alle målere skal være med LoRaWAN.  
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I hovedtavlen skal der indbygges 2 stk. RCD, hver med 1 stk. 4p gruppe og 3 stk. 2p grupper, til forsyning af 

fremtidige installationer i terræn. Grupperne skal være forsynet med kontaktorer, så forsyningen til de fremti-

dige installationer i terræn kan styres via bygningens CTS-anlæg. 

 

Der skal indbygges disponible RCD/grupper/kombirelæer i et antal, svarende til 10% af det til installationerne 

anvendte antal. 

 

Tavler skal yderligere udføres med 25 % disponibel plads - udført som tom DIN-skinneplads.   

 

Tavler skal indeholde en lomme, der indeholder en komplet tavledokumentation, samt en USB-nøgle med 

tavledokumentation, som både PDF-filer og redigerbare tegningsfiler. USB-nøglen er bygherrens ejendom. 

Tavledokumentationen er desuden en del af DV-dokumentationen, og skal uploades sammen med dette. 

 

Tavledokumentationen skal indeholde tavleforsider, tilspændingsskemaer, komponentlister, tilslutningsske-

maer, kredsskemaer for effekt- og signalkredse, kontrolskemaer samt arbejdstegninger. 

 

Tavler skal termograferes og kritiske forhold skal afhjælpes. Termograferingen skal udføres efter at tavlen har 

været belastet i minimum 14 dage, samt umiddelbart inden 1-års gennemgang. Termograferingen skal udføres 

af et uvildigt firma, der er godkendt af forsikringsbranchen, og alle målinger skal foretages med min. 50 % 

belastning på alle grupper i tavlen. Termograferingen skal godkendes med rapport, som forelægges bygher-

ren. Alle udgifter til termografering og afrapportering skal være indeholdt. 

7.1.3.2 Måling 

Som det fremgår af ”Det værdibaserede byggeprogram” er bæredygtighed et nøgleord i dette byggeri. Bære-

dygtighed vil også indgå i undervisningen af skoleeleverne, hvilket betyder, at der skal udføres forbrugsmåling 

af vand, varme og el på årgangsniveau. 

 

Der skal ske måling af forbrug i følgende områder:  

• Vuggestue, børnehave, indskoling, mellemtrin, udskoling, fælleshusmiljøer og organisatoriske miljøer 

• Idræt 

• Produktionskøkken 

• Rengøringsrum og vaskeri 

• Toilet, bad og omklædning – køkkenpersonale og teknisk service 

• Ventilationsanlæg 

• Solcelleanlæg 

 

Alle målinger overføres til CTS-anlægget.  

 Jordingsanlæg 

Der udføres komplet beskyttende potentialudligning og jordingsanlæg efter Installationsbekendtgørelsen. 

Anlægget udføres med jordingsleder ført fra jordelektrode til potentialudligningsskinne i/ved hovedtavlen. 

 

Der etableres beskyttende potentialudligning til: 

• Alle metalrør til forsyning inde i bygningen. 

• Alle ledende dele i konstruktionen, der er tilgængelige under normal brug. 

• Metalarmering i armerede konstruktioner, der er tilgængelige og indbyrdes forbundne. 

 

Der etableres supplerende beskyttende potentialudligning til: 

• Udsatte ledende dele på fastmonteret materiel. 

• Fremmed ledende dele, herunder metalarmering i metalkonstruktioner. 
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Jordingslederen skal vælges efter tabel 54.2 eller beregnes som vist i 543.1.2 i Installationsbekendtgørelsen. 

Til orientering siger Tabel 54.2, at jordingslederen skal have samme tværsnit som faselederen, for faseledere 

til og med 16 mm². Ved faseledertværsnit på over 35 mm² CU kan jordingslederen vælges med den halve 

dimension af faselederen. 

 

Jordingslederen skal dog altid være min. 6 mm², og ledere af aluminium må ikke anvendes som jordingsledere. 

 

Ledere til beskyttende udligning skal have et mindste tværsnit på 6 mm², 16 mm² eller 50 mm², hvis de er 

udført i henholdsvis kobber, aluminium eller stål. 

 

Ledere til supplerende beskyttende udligning skal have et tværsnit på mindst 2,5 mm², dog 4 mm² hvis de er 

udført uden beskyttelse mod mekanisk skade. 

 Installationsforskrifter 

Flg. forskrifter, love, regulativer og bestemmelser er gældende for entreprisens udførelse: 

 

• Standardsamling til installationsbekendtgørelsen - DS/EN 60364 med de danske tillægskrav. I nær-

værende materiale også angivet som ”Installationsbekendtgørelsen” eller ”IB”. 

• Gældende Fællesregulativ for udførelse og tilslutning af elinstallationer med eventuelle lokale tilføjel-

ser. 

• De af offentlige myndigheder givne love, regulativer, bestemmelser mv., som er gyldige, samt N1’s 

bestemmelser. 

• Bygningsreglementet. 

• Leverandørforskrifter fra de i projektet anvendte leverandører. 

• Anvisninger fra producenter af de i projektet anvendte materialer. 

• De af Dansk Ingeniørforening udarbejdede normer, betingelser, forskrifter, regler og vejledninger. 

• Basisbeskrivelse for elinstallationer udarbejdet af FRI og ELFO. 

• EU-direktiv 2014/30/EU vedr. EMC. 

• DS 475:2012 – Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. 

• DS/EN 50174-1 – Kablinginstallation, specifikation og kvalitetssikring. 

• DS/EN 50174-2 – Kablinginstallation, planlægning og praksis. 

• DS/EN 61439-0 til 5 – Lavspændingstavler. 

• VDE 0472 del 815 – Halogenfri kabler og ledninger. 

• UL94-V0 – Norm for plastiske materialers brændbarhed. 

• DS/EN 12464-1 + DS/EN 12464-1 NA DK – Belysning på arbejdspladser + danske krav. 

• IEC 60598–1 ED7 – Generelle krav og test af belysninger. 

• IEC/PAS 62717 – Kravsspecifikationer for LED-moduler. 

• IEC/PAS 62722 – Kravsspecifikationer for LED-armaturer. 

• IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016 CSV – Specifikke krav til forkoblinger til LED-moduler. 

• IEC 62384 - Ydelseskrav for forkoblinger til LED-moduler. 

• IEC 61547 – EMC-krav for udstyr til generel belysning. 

• IEC 6100-3-2 – Grænser for harmoniske strømme. 

• IEC 62386 – Grænseflade for DALI. 

• SBI 220 – Lysstyring i offentlige bygninger. 

DBI’s vejledning 31 vedr. brandtætninger, herunder også gaslukninger. 

 Føringsveje 

7.1.6.1 Generelt 

Bygningen skal indeholde alle nødvendige føringsveje for samtlige el-installationer og udføres så senere æn-

dringer og udvidelser i størst muligt omfang tilgodeses. 
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Føringsvejene skal være dimensioneret til installationsudvidelser på min. 25 %, dog 50 % for kommunikati-

onskabler. 

 

Ved dimensioneringen skal der tages hensyn til, at VVS-, ventilations- og sikringsanlæggene også skal kunne 

anvende føringsvejene. 

 

Hvor kabler passerer over en føringsvejskant, skal føringsvejen forsynes med beskyttelsesliste eller lignende. 

 

Føringsveje udføres generelt med adskilte spor for maskininstallationer, stærkstrøm, svagstrøm og datainstal-

lationer. Alle deleskinner skal være fabriksfremstillede i størst muligt omfang.   

 

Hvor der fremføres datainstallationer i føringsveje, skal dette ske på et plant underlag, f.eks i telerende e.l., så 

kablerne er understøttet i hele deres længde. 

 

Afkortning af føringsveje skal ske vinkelret, og sprækker/revner må ikke forekomme. Skæreflader og andre 

skader i metalliske føringsvejes overfladebehandling skal males 2 gange med zinkstøvmaling 

 

Alle føringsveje skal leveres i anerkendt fabrikat, der er normal lagervare hos de danske el-grossister. 

 

Specifikke krav til hver enkelt type af føringsveje er beskrevet efterfølgende: 

7.1.6.2 Kabelbakker 

Alle kabelbakker skal, hvor det er muligt, have min. 50 mm høje ombukkede kanter. 

 

Kabelbakker 300 - 500 mm skal være fremstillet af stålplader med min. 2 mm godstykkelse. 

 

Kabelbakker mindre end 300 mm kan være gitterbakker. 

 

Kabelbakkerne skal være så solide i udførelse og ophængning, at de ikke noget sted deformeres blivende, 

selvom de påvirkes med en ekstra belastning på 75 kg i en vilkårlig retning. 

 

Ved afgreninger fra kabelbakker skal afgreningsstedet beskyttes med plastforing. 

 

Placeringen af kabelbakkerne skal overalt ske således, at der er gode adgangsforhold i forhold til øvrige in-

stallationer, og således helhedsindtrykket er pænt og ordentligt.  

 

På tekniske anlæg (ventilationsanlæg mv.) anvendes gitterbakker for fremføring af kabler for effekt- og styre-

kabler samt CTS-ledninger.  

 

Overfladebehandlingen i områder inden for klimaskærmen skal være el-forzinkning. I områder uden for klima-

skærmen skal overfladebehandlingen være varmgalvanisering. 

 

Ophængningssystemer skal være beregnet til det pågældende kabelføringssystem, og med min. samme over-

fladebehandling som det system, de bærer. 

 

Hvor der foretages retningsændringer, skal der anvendes originale formstykker, af samme fabrikat og type 

som kabelføringssystemet. 

7.1.6.3 Installationskanaler 

Installationskanaler leveres som hvide, PVC- og halogenfrie, og med delespor for samme opdeling som gæl-

dende for kabelbakker. 
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Kanalerne skal generelt være i dimensionen 70 x 170 mm., og med 50 mm. respektafstand mellem stærk-

strøms- og data-kabler.  

 

Alle overskæringer af installationskanaler foretages med egnet kap/geringssav. Der må således ikke anvendes 

håndholdt værktøj. 

 

Der skal benyttes originale lågudsnit og dåser, og originale formstykker ved afgreninger og retningsændringer. 

7.1.6.4 Rør 

Til fremføring af ledninger i rør i skjulte installationer anvendes stive halogenfrie plastrør i en dimension, der 

sikrer en let og ubesværet itrækning af ledninger. 

 

Hvor der anvendes fleksible rør som føringsveje, skal disse være dobbeltvæggede med glat inderside. Alle 

dimensionsangivelser er minimumskrav til rørenes indvendige diameter. 

 

Til fremføring af enkelte kabler i synlig installation anvendes el-forzinkede stålrør i dimension passende til 

kablet, og fastgjort til bygningsdele med varmforzinkede bøjler med 2 lapper. 

 

Hvor der fremføres rør til eller i terræn, er det et krav at disse rør indtegnes og målsættes i tegningsmaterialet. 

Rør mellem bygning og terræn skal lukkes fuldstændigt mod indtrængende skadedyr, gasarter og vand, og de 

skal lægges med hældning væk fra bygningen. 

 

Der skal, ud over de nødvendige rør til hovedstrømkredse, etableres 3 stk. Ø100 mm tomrørsgennemføringer 

i sokkel fra hovedteknikrum og 3,00 m ud i terræn.  

 

Alle ubenyttede føringsrør for fremtidige installationsudvidelser skal være forsynet med træktråde og skal være 

opmærket, så begge ender af røret er let identificerbare. 

 Kraftinstallationer 

7.1.7.1  Afbrydere, stikkontakter etc. 

Afbryder- og stikkontaktmateriel skal overholde følgende krav: 

• Alle typer skal være opbygget i et modulbaseret system, bestående af indsatser, rammer og dåser. 

• Alle produkter skal have en hvid ætset overflade og kapslingsklasse IP 20 eller derover. 

• Alle indsatser skal leveres med skrueløse klemmer. 

• Indsatser placeret ved siden af eller over hinanden samles i rammer. 

• Rammer leveres i bredden 63 mm og med let afrundede hjørner. Højden skal tilpasses indsatserne. 

• Afbrydere skal opfylde udvidet 13/16A lysrørstest i henhold til SR 139-1 §18. 

 

Betjeningstryk til evt. solafskærmning leveres som trådløse, selvgenererende komponenter, som beskrevet i 

afsnit 3, under ”Selvgenererende komponenter”. 

7.1.7.2 Tekniske anlæg 

Der skal udføres alle nødvendige forsyninger til de i projektet forekommende VVS- og ventilationsanlæg. Det 

vil derfor være nødvendigt med et nært samarbejde med disse arbejder, for at få det fulde overblik over om-

fanget af disse anlæg.  

 

Såfremt der installeres øvrige elektrisk betjente anlæg, herunder eksempelvis solafskærmning, mørklægning, 

pumpeanlæg m.m., skal der udføres de nødvendige installationer til disse anlæg. 
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Såfremt der installeres sprinkleranlæg, skal installationen til anlægget udføres i henhold til DBI Retningslinje 

251. 

 

Som udgangspunkt er det alene forsyninger til de pågældende anlæg, der hører under el-arbejdet. Interne 

fortrådninger i anlæggene udføres af den entreprenør, der leverer det pågældende anlæg. 

 

Entreprenører, der udfører de pågældende anlæg, skal have mulighed for at anvende de føringsveje, der 

udføres under el-arbejdet. 

7.1.7.3 Indeklimasensor 

Der skal etableres 230V forsyning til indeklimasensor (IC-Meter) i alle rum. Installationen afsluttes i 1M plan-

forsænket dåse. Vandret placering aftales med bygherre. Lodret placering 150 cm. over gulv 

Dåsen skal være plan med væggens overflade, og må således ikke have dele, der stikker længere ud end 

væggen, den er monteret i. 

7.1.7.4  EMC 

Installationer i forbindelse med frekvensomformere skal udføres efter reglerne om skærmet installation, og iht. 

forskrifter om EMC-støj, samt være beskyttet med RCD type B. 

7.1.7.5  Sikkerhedsafbrydere og nødstop 

Der skal være sikkerhedsafbrydere, hvor rengøring, mekanisk vedligeholdelsesarbejde eller reparation kan 

indebære fare for legemsbeskadigelse. 

 

Dette betyder, at der skal være sikkerhedsafbrydere foran alle installationer, ekskl. helt lukkede komponenter, 

som ikke repareres på stedet efter havari, som fx små cirkulationspumper. 

 

Der skal være nødstop i henhold til Maskindirektivets og Arbejdstilsynets krav. 

7.1.7.6 Berøringsfrie blandingsbatterier  

Hvor der etableres berøringsfrie blandingsbatterier (fremgår af rumskemaer), skal der etableres 230V forsy-

ning til disse. 

 

Der skal, i hver kerne med berøringsfrie blandingsbatterier, placeres en rengøringsafbryder, som rengørings-

personalet kan betjene i forbindelse med rengøringen af rummene. 

 

Afbryderen skal slukke for forsyningen til blandingsbatterierne, og skal placeres 1,8 m. over gulv. 

7.1.7.7 Aut. døre  

Der etableres 230V installation til automatiske skydedøre i henhold til byggeprogrammet.  

 

Der leveres en komplet installation inkl. tilslutning af døranlægget, herunder montering af tryk og radarstyring.  

7.1.7.8 Arbejdsstationer 

Installation til arbejdsstationer udføres generelt med 1 stk. dobbelt PDS-udtag og 2 stk. 230V stikkontakt. 

 

Installation til infoskærme udføres med 1 stk. dobbelt PDS-udtag og 2 stk. 230V stikkontakt, sammenbygget i 

fælles ramme. Installationen placeres 2,0 m. over færdigt gulv. 

 

Installation til interaktiv tavle udføres med en arbejdsstation til underviser, bestykket med: 

• 1 stk. dobbelt PDS-udtag 

• 1 stk. HDMI 
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• 1 stk. VGA1/audio 

• 1 stk. USB A 

• 1 stk. dåse til Neets kontrol 

• 2 stk. Ø20 mm tomrør i 1 stk. dåse 

• 2 stk. 230V stikkontakt i bordhøjde, og tryk for loftlys (med dæmpefunktion) og tavlelys 

Samt en arbejdsstation til den interaktive tavle, bestående af: 

• 1 stk. dobbelt PDS-udtag 

• 1 stk. HDMI 

• 2 stk. Ø20 mm tomrør i hver sin dåse 

• 2 stk. 230V stikkontakt  

• 2 stk. lampeudtag for tavlelys, i højde og placering tilpasset den interaktive tavle. 

Alle dåser til installationer for interaktiv tavle udføres som 1½M FUGA-dåser. Tomrør skal afsluttes over ned-

hængt loft, og forsynes med træktråd. 

 

Alle dåser med tomrør skal forsynes med blænddæksel. 

 

Placering af arbejdsstationer skal ske efter aftale med bygherre, og denne skal have mulighed for frit at kunne 

placere stationerne i de enkelte rum. 

 

Alle PDS-installationer til arbejdsstationer afsluttes i rack i teknikrum. 

7.1.7.9 Scoringsanlæg 

Der udføres installation til, samt levering og montering af, scoringsanlæg i henhold til rumskemaer. 

 

Scoringsanlæg skal være med trådløs kontrolpult, HxB min. 168x150 cm, vise scoring og tid med 21 cm. høje 

cifre, og straffe, holdfejl, pers. fejl, periode med 16 cm. høje cifre. Anlæg skal leveres med funktion til indkod-

ning af holdnavne. 

7.1.7.10 Røgopluk 

Såfremt der skal etableres elektrisk røgoplukke, skal der udføres installation til dette. 

 

Installationen udføres som funktionssikker i henhold til DBI Retningslinje 027, og central placeres i teknikrum-

met. Betjeningstryk placeres efter anvisning fra beredskabet. 

 

Anlæg for røgopluk skal ikke forsynes med komfortoplukning. 

7.1.7.11   Produktionskøkken 

Der medtages alle nødvendige tilslutninger til div. køkkenmaskiner og udstyr. 

 

Der skal etableres separat installation til vandbehandlingsanlæg i forbindelse med opvaskemaskine og ovn. 

 

Der skal installeres 8 stk. dobbelte, fritsiddende 230V stikkontakter planforsænket i væg, til diverse køkkenud-

styr. Hver af de dobbelte stikkontakter udføres som sammenbyggede, enkelte Schuko-stikkontakter, og skal 

have sin egen 10A gruppe. Bygherre skal have mulighed for at vælge placering af stikkontakterne, og antallet 

er ud over det nødvendige antal til faste brugsgenstande (køl, frys osv.). 

 

Installationer udføres som IP44 planforsænket installation. 
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7.1.7.12   Installation til hvidevarer uden for produktionskøkken 

Installation til hvidevarer, der skal tilsluttes 230V, skal udføres med Schuko-stikkontakter. Installation til hvide-

varer, der skal tilsluttes 400V, udføres med komfurudtag. 

7.1.7.13   Værksteder 

Der medtages alle nødvendige tilslutninger til div. maskiner og udstyr. 

 

Der skal etableres installationer til procesbestemte anlæg, f.eks. udsugningsanlæg. 

 

Installationer i værksteder, hvor arbejdsopgaverne stiller særlige krav til installationerne i denne type områder,  

skal udføres efter bestemmelserne for de pågældende områder. Eksempelvis skal installation i områder med 

træbearbejdningsmaskiner udføres i henhold til IB 422.3. 

7.1.7.14   Hal og multisal 

Der må højst tilsluttes 5 stk. 230V stikkontakter pr. 10A gruppe. 

 

400V CEE-udtag skal være på separate grupper. 

7.1.7.15   Stikkontakter med USB-lader 

Der skal, ud over de i rumskemaerne beskrevne stikkontakter, indregnes 100 stk. 230V stikkontakter med 

indbygget 5V USB-lader. Stikkontakterne skal være samme type, design og udformning som øvrige stikkon-

takter i bygningen. Stikkontakterne skal placeres efter aftale med bygherre. 

7.1.7.16   Håndtørrer 

230V udtag/stikkontakt til håndtørrer skal forsynes fra egen gruppe i den tavle, der forsyner de øvrige installa-

tioner i det pågældende område. Hver gruppe må kun forsyne 1 stk. håndtørrer. 

Udtag skal påregnes forsynet gennem 2-pol. nøgleafbryder ved hver håndtørrer. Nøgleafbryder skal være 

planforsænket i væg. 

7.1.7.17   Udvendige stikkontakter 

Alle udvendige 230V stikkontakter skal leveres og monteres som type LK OPUS 74 2-pol med jord. 

Der skal, ud over de i rumskemaerne beskrevne installationer, etableres følgende: 

1 stk. 400V/16A og 1 stk. 400V/32A CEE-stikkontakt på egne, separate grupper. 

20 stk. 230V stikkontakter. Der må højst tilsluttes 5 stk. af disse pr. 10A gruppe. 

Placering af ovennævnte skal ske efter aftale med bygherre. 

 

Alle stikkontakter skal udføres med mulighed for indendørs tænd/sluk. 

7.1.7.18   Infoskilte 

Der skal udføres 230V installation til 5 stk. udvendige infoskilte på facaden, placeret efter aftale med bygher-

ren. 

 

Skiltene skal være med mulighed for fortrådet tilslutning til skolens netværk, og skal forsynes fra egne grupper. 

 

Skilte er en bygherreleverance, men montering og tilslutning skal foretages af totalentreprenøren. 

7.1.7.19   Øvrige rum 

I alle øvrige rum afsættes 230V stikkontakter under afbrydere i henhold til rumskemaer. 
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De i rumskemaet krævede antal stikkontakter skal som hovedregel placeres jævnt fordelt, men med fokus på 

at placere stikkontakter, hvor der forventes ophold af elever, så eleverne kan oplade tablets m.m.  

 

Hvor der ikke er andet angivet, skal stikkontakter i vuggestue og børnehave generelt placeres 160 cm. over 

gulv. Andre steder placeres de generelt 30 cm. over gulv for fritsiddende stikkontakter, og 110 cm. for stikkon-

takter ved døre, håndvaske og over borde. Endelige højder, herunder afvigelser fra ovenstående, skal fast-

lægges efter aftale med bygherre, og må ikke medføre merudgifter for denne. 

 

Der medtages herudover alle nødvendige stik og tilslutninger til tekniske anlæg, maskinelt udstyr, andet udstyr 

og inventar fordelt på selvstændige grupper.  

 Lysinstallationer 

7.1.8.1 Generelt 

Almenbelysningen skal kunne opfylde kravene i DS/EN 12464-1 for arbejdsfeltets nærmeste omgivelser, og 

særbelysningen kan supplere belysningsstyrken i arbejdsfeltet, så DS/EN 12464-1 opfyldes her. Hvor der ikke 

er foreskrevet særbelysning, skal almenbelysningen alene kunne opfylde kravene i DS/EN 12464-1. 

I gangarealer, trapper hal og multisal måles middelbelysningen på gulvplan.  

 

Afvigelser fra ovenstående punkter er beskrevet under de enkelte rumtyper. 

 

Lysstyringen skal udføres som et bus-baseret system, hvor alle rum kan programmeres, styres og overvåges 

centralt via samme anlæg, som styrer bygningens klima (ventilationsstyring). En lysstyring, der blot kommuni-

kerer med ventilationsstyringen via gateways eller lignende accepteres ikke. Lysstyringen skal være integreret 

i ventilationsstyringen, som beskrevet i punkt 6.9 CTS. 

Der tillades således ikke anvendt stand alone-løsninger til styringen, medmindre dette er specifikt udtrykt i 

rumskemaet for det pågældende rum. Følere/sensorer skal generelt være loftmonteret. 

 

Der må ikke være standby forbrug på DALI-forkoblinger, hvilket betyder at forsyningen til armaturerne skal 

gennem kontaktorer, styret af lysstyringssensorerne. 

 

I rum med afbryder/tryk for lys ved døre, skal tænd/sluk af grundbelysningen og eventuelle pendler ske via 

tryk ved dør/døre. Hvis ikke der registreres aktivitet i rummet i en på forhånd indstillet tid, skal belysningen 

slukke via bevægelsesfølere. Tryk for manuel tænd/sluk placeres 110 cm over gulv. 

 

Betjeningstryk til lysinstallationer leveres som trådløse, selvgenererende komponenter, som beskrevet i afsnit 

3, under ”Selvgenererende komponenter”. 

 

I rum med øvrig specialbelysning og/eller dagslysstyring, skal der, ud over betjeningstryk til tænd/sluk, placeres 

et tryk til manuel overstyring. Tryk skal være med graverede taster og skal have taster til dæmp op, dæmp 

ned, 4 scenarier, manuel og automatik. Grundbelysning og specialbelysning skal kunne styres uafhængigt af 

hinanden. Tryk placeres 160 cm over gulv. 

 

I rum uden afbryder/tryk ved døre, skal belysningen tænde og slukke via bevægelsesfølere. 

 

Hvor der etableres foldedørsløsninger, skal der etableres et styrings-modul til foldedør. 

 

Der skal i tilbuddet indregnes en komplet programmering og, efter 30 dages normal brug af skolen, om-pro-

grammering af lysinstallationen efter brugernes ønsker. Der skal yderligere indregnes 50 timer til tilpasninger. 

Timerne skal anvendes indenfor 2 år efter ibrugtagningstilladelsen. Den teknisk ansvarlige for skolen skal 

kunne råde over retten til brug af timerne. 
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Timerne skal anvendes i tæt samarbejde med personalet i bygningen. 

 

Der skal foretages den i 718.559.101 krævede risikovurdering af de forskellige områder. Denne risikovurdering 

skal danne grundlag for fastlæggelse af antal lysgrupper i de pågældende områder. 

 

Som tilgang til lysinstallation accepteres der ikke parallelle ledere. Der skal vælges et større tværsnit på kablet. 

Dette betyder, at hvis en 1,5 mm2 ikke kan overholde de gældende krav og normer, skal der vælges 2,5 mm2 

osv.   

 

Der skal til hver enkelt rumtype afleveres en brugervejledning, som senere kan udleveres til brugerne. Se 

eksempel i SBi-anvisning 220 omhandlende Lysstyring 

7.1.8.2 Funktionsafprøvning 

Funktionsafprøvningen skal udføres i henhold til Bygningsreglementets vejledning om funktionsafprøvning. 

Funktionsafprøvningens resultater afleveres til byggeledelsen inden den juridisk afleveringsforretning gennem-

føres. Byggeledelsen indsender funktionsafprøvningens resultater til byggemyndigheden med anmodning om 

ibrugtagningstilladelse.   

 

Funktionsafprøvning skal foretages og attesteres af et uvildigt 3. partsfirma uden tilknytning til el-entreprenø-

ren, og afprøvningen skal udføres af en uddannet fagperson med relevant måleteknisk viden og erfaring. El-

entreprenøren rekvirerer det uvildige 3. partsfirma, og alle udgifter til den uvildige funktionsafprøvning skal 

være indeholdt i entreprisen. 

 

Funktionsafprøvningens resultater skal desuden kunne anvendes ved udstedelse af bygningens energimærk-

ning. 

 

Funktionsafprøvningen skal omfatte følgende: 

 

• Kontrol af belysningsstyrke.  

• Kontrol af regelmæssighed.  

• Kontrol af dagslysstyring.  

• Kontrol af bevægelsesmeldere.  

• Kontrol af zoneopdeling.  

 

”Videnscenter for energibesparelser i Bygninger” har udarbejdet vejledninger om funktionsafprøvninger, hvis 

yderligere oplysninger om den praktiske gennemførelse ønskes. 

 

Dabyfo’s (www.dabyfo.dk) vejledning om funktionsafprøvning, udarbejdet i samarbejde mellem de 11 nordjy-

ske kommuner, skal udfyldes og afleveres, sammen med den i vejledningen krævede dokumentation. 

7.1.8.3 Tilstedeværelsessensorer i hal og multisal 

Dette afsnit angiver krav til de tilstedeværelsessensorer, der skal anvendes i hal og multisal. 

 

Sensorerne skal placeres, så rummene kan anvendes til eksamen. Dvs. at belysningen ikke må slukke, selv 

om aktiviteten er begrænset til stillesiddende personer. 

 

Lyset skal kunne styres i op til 3 dagslys-zoner, og der skal være manuel dæmpning på alle zoner. 

 

Når tilstedeværelsessensoren ikke længere registrerer tilstedeværelse, og når efterløbstiden udløber, skal be-

lysningen automatisk reguleres ned til et forudbestemt niveau mellem 1% og 50% lys. Efter en foruddefineret 

tid slukker belysningen helt. 

 

http://www.dabyfo.dk/
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Indstilling af parametre og funktioner skal kunne foretages via software. Der tillades ikke alene mulighed for 

programmering af systemet via IR-fjernbetjening. 

 

Alle sensorer i hal og multisal skal være beskyttet med boldgitter. 

7.1.8.4 Tilstedeværelsessensorer i områder med ophold 

Dette afsnit angiver krav til de tilstedeværelsessensorer, der skal anvendes i rum, der er indrettet til ophold, 

herunder f.eks. grupperum, undervisningslokaler, bibliotek, kontorer og fællesområder. 

 

Det skal være muligt at overstyre alle dæmpbare zoner med manuel lysdæmpning og scenarietaster. 

 

Når tilstedeværelsessensoren ikke længere registrerer tilstedeværelse, og når efterløbstiden udløber, skal be-

lysningen automatisk reguleres ned til et forudbestemt niveau mellem 1% og 50% lys. Efter en foruddefineret 

tid slukker belysningen helt. 

 

Der skal være mulighed for at oprette en ekstra multizone (f.eks. omkring tavler og smartboards), der består 

af armaturer, som allerede indgår i en dagslyszone/dagslysstyringen. Efter behov skal armaturerne i den ekstra 

zone kunne reguleres (tænd/sluk/dæmp) uafhængig af dagslysstyringen. Når dette ikke ønskes, indgår arma-

turerne i den almindelige dagslysstyring. 

 

Tilstedeværelsesensoren skal kunne indstilles med op til 4 lysscenarier samt 1 lysscenarie for ”Auto” (aktive-

ring af dagslysregulering). Lysscenarierne skal kunne aktiveres via betjeningspanel i det enkelte rum. 

 

Når tilstedeværelsessensoren modtager eller sender registrering af tilstedeværelse i et område/lokale, skal 

belysningen i et eller flere naboområder/nabolokaler kunne indstilles til et foruddefineret lysniveau (f.eks. 50% 

af egen dagslysniveau). Retning af registreringer af tilstedeværelse skal kunne indstilles. 

 

I lokaler med foldedør skal det være muligt at styre lysstyringen i begge lokaler synkront. Tænd/sluk skal 

foretages enten via tryk eller automatisk, scenarier skal kunne aktiveres i begge lokaler, når foldedøren er 

åben. Når foldedøren er lukket, skal der være separat lysstyring i begge lokaler. 

 

Ved tilstrækkeligt dagslysindfald skal tilstedeværelsessensoren kunne programmeres til enten at slukke for 

dagslyszoner eller regulere til minimum niveau. 

 

Indstilling af parametre og funktioner skal kunne foretages via software. Der tillades ikke alene mulighed for 

programmering af systemet via IR-fjernbetjening. 

7.1.8.5 Tilstedeværelsessensorer i rum uden dagslysstyring 

Dette afsnit angiver krav til de tilstedeværelsessensorer, der skal anvendes i rum, der ikke er beregnet til 

ophold, herunder f.eks. nærdepoter, toiletter og rengøringsrum. 

 

Når tilstedeværelsessensoren ikke længere registrerer tilstedeværelse, og når efterløbstiden udløber, skal be-

lysningen automatisk reguleres ned til et forudbestemt niveau mellem 1% og 50% lys. Efter en foruddefineret 

tid slukker belysningen helt. 

 

I rum med dagslysindfald, skal tilstedeværelsessensoren, ved tilstrækkeligt dagslysindfald, kunne program-

meres til enten at slukke for lyset eller regulere til et foruddefineret niveau. 

 

Indstilling af parametre og funktioner skal kunne foretages via software. Der tillades ikke alene mulighed for 

programmering af systemet via IR-fjernbetjening. 
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7.1.8.6 Generelle krav til belysningsanlæg  

Ved udformningen af belysningsanlægget skal følgende standarder og betingelser være overholdt:  

 

• Belysningsarmaturer skal være LED-armaturer, der leverer mindst 125 lm/W. 

• Levetiden skal overholde L90B50 50.000 timer. 

• MacAdam-værdien skal være mindre end eller lig med 3. 

• Ra-værdien skal være højere end eller lig med 90. 

• Anlægget skal udføres som Tunable White, 2700-6500K, i alle base-/fælles-/undervisnings- og admi-

nistrationslokaler, med mulighed for lokal og central styring af farvetemperaturen. 

• Belysningsarmaturer skal generelt indbygges eller påbygges, da der ikke ønskes støvsamlende, ned-

hængte armaturer. 

• Belysningsarmaturer skal være lukkede, så støv og fluer ikke opsamles inden i armaturet. 

• Belysningsarmaturer skal være med opal eller mikroprismatisk afskærmning. 

• Belysningsarmaturer skal som udgangspunkt være forsynet med dæmpbare DALI Device Type 8 for-

koblinger med en effektfaktor på mindst 0,90. 

 

Der skal udføres en lysberegning for alle lokaler. Lysberegningsprogrammet skal ved udførelse af beregnin-

gerne være indstillet med følgende parametre: 

 

• Randområde 0,25 m. 

• Beregningsplan 0,8 m. Dog gulvplan for gangarealer, trapper, hal og multisal. 

• Reflektanser på 70% for loft, 50% for vægge og 20% for gulv. 

• Vedligeholdelsesfaktor 0,8. 

 

Beregningen skal via ”Sammenfatning af rum” og ”Isolinjer” vise og dokumentere, at de krævede lux-niveauer, 

regelmæssigheder, blændingstal og W/m² er overholdt. 

 

Lysberegningerne skal sendes til, og godkendes af, tilsyn og bygherre, inden armaturer ordres. 

 

Når belysningsanlægget er indreguleret, skal der foretages en kontrolmåling af anlæggets forbrug, så det sik-

res, at de krævede antal W pr. m² er overholdt. 

 

Hvis der anvendes systemarmaturer, skal ledninger mellem armaturer fastgøres på loft eller føres i føringsvej. 

Der accepteres ikke løse kabler/ledninger. Hvis der udføres armaturer med stikforbindelser skal hele belys-

ningsanlægget CE-godkendes samlet.  

 

Ledninger fra lampeudtag til armaturer skal føres i lige linje. Diagonal fremføring accepteres således ikke. 

 

Afvigelser, i form af højere, lavere eller supplerende krav fra ovenstående punkter, er beskrevet i de følgende 

punkter: 

7.1.8.7 Specialbelysning  

I områder, hvor der er beskrevet specialbelysning med mulighed for at justere på farver og intensitet, ønskes 

et anlæg, der adskiller sig fra den traditionelle måde at udforme belysningsanlæg på. 

 

Almindelig belysning, blot forsynet med Tunable White eller RGB, betragtes i denne sammenhæng ikke som 

værende tilstrækkelig til at falde ind under kategorien ”specialbelysning”. Der ønskes anlæg, der kan skabe 

forskellige stemninger, effekter, illusioner eller andre ting, der gør, at anlæggene er ”tænkt ud af boksen”. Der 

kan være tale om LED-bånd langs loftfriser, projektionsbelysning eller lignende utraditionelle løsninger. Ind-

dragelse af en lyskunstner kan være en mulighed, der kan give specialbelysningsanlægget ”det ekstra”, der 

skal til for at hæve anlægget over traditionelle anlæg. 
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7.1.8.8 Lysinstallation/armaturvalg i hal  

For grundbelysningsanlægget gælder: 

• Belysningsstyrken skal være dimensioneret til 500 lux. 

• Normal tænding giver orienteringslys på 100 lux. 

• Ved indtastning af forskellige koder, giver belysningsanlægget: 

− 200 lux til idrætsbelysning. 

− 300 lux til brug ved eksamen o.l. 

− 500 lux til brug ved eliteidræt, aftenundervisning o.l. 

• Der skal være mulighed for manuel lysdæmpning ned til <5% lysstyrke. 

• Dagslysstyring skal kunne overstyres. 

• Belysningen skal kunne tændes i områder, så det kun tænder i de områder, den pågældende bruger 

har lejet. 

• Belysningsarmaturer skal være boldtestede i henhold til VDE 0710-13. 

 

For specialbelysningsanlægget gælder: 

• Der skal etableres effektbelysning i form af spots/projektører til brug ved arrangementer. 

• Retningen på effektbelysningsarmaturer skal kunne ændres via et betjeningspanel. 

• Effektbelysningen skal kunne ændre farve og intensitet uafhængigt af hinanden. 

• Effektbelysningen skal kunne styres uafhængigt af grundbelysningen. 

• Der skal være mulighed for lysdæmpning ned til <5% lysstyrke. 

• Der skal ikke være dagslysstyring. 

• Belysningsarmaturer skal være boldtestede i henhold til VDE 0710-13. 

7.1.8.9 Lysinstallation/armaturvalg i multisal  

For grundbelysningsanlægget gælder: 

• Belysningsstyrken skal være dimensioneret til 300 lux. 

• Der skal være mulighed for manuel lysdæmpning ned til <5% lysstyrke. 

• Dagslysstyring skal kunne overstyres. 

• Belysningsarmaturer skal være boldtestede i henhold til VDE 0710-13. 

 

For specialbelysningsanlægget gælder: 

• Der skal etableres effektbelysning i form af spots/projektører til brug ved arrangementer. 

• Retningen på effektbelysningsarmaturer skal kunne ændres via et betjeningspanel. 

• Effektbelysningen skal kunne ændre farve og intensitet uafhængigt af hinanden. 

• Effektbelysningen skal kunne styres uafhængigt af grundbelysningen. 

• Der skal være mulighed for lysdæmpning ned til <5% lysstyrke. 

• Der skal ikke være dagslysstyring. 

• Belysningsarmaturer skal være boldtestede i henhold til VDE 0710-13. 

7.1.8.10   Lysinstallation/armaturvalg i musiklokaler  

For specialbelysningsanlægget gælder: 

• Der skal etableres effektbelysning i form af spots/projektører til brug ved arrangementer. 

• Effektbelysningen skal kunne ændre farve og intensitet uafhængigt af hinanden. 

• Effektbelysningen skal kunne styres uafhængigt af grundbelysningen. 

• Der skal være mulighed for lysdæmpning ned til <5% lysstyrke. 

7.1.8.11   Lysinstallation/armaturvalg i udetoiletter 

For belysningsanlæg i udetoiletter gælder: 

• Belysningsstyrken skal være 200 lux. 

• Der skal være en lampe udvendigt på bygningen, der tænder sammen med lyset på udetoilettet. Lam-

pen skal designmæssigt passe til de øvrige valgte armaturer på facaderne. 
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7.1.8.12   Lysinstallation/armaturvalg i rengørings-, teknik- og depotrum 

For belysningsanlæg i teknik- og depotrum gælder: 

• Belysningsstyrken skal være 200 lux. 

• Belysningsarmaturer skal levere mindst 100 lm/W. 

• Største tilladte forbrug er 3W/m². 

• Levetiden skal overholde L70B50 50.000 timer. 

7.1.8.13   Lysinstallation/armaturvalg på facade/i terræn. 

For belysningsanlægget på facader og udvendigt i terræn gælder: 

• Belysningsklasse E2 skal være overholdt. 

• Belysningsarmaturer skal levere mindst 100 lm/W. 

• Levetiden skal overholde L70B50 50.000 timer. 

 

Det udvendige belysningsanlæg skal udføres i henhold til Belysningsstrategi for Stigsborg, så hele Stigsborg-

området får en sammenhængende og ensartet udformning af de udvendige anlæg. Aalborg Kommune har 

længe arbejdet strategisk med belysning langs fjorden, og denne strategi skal fortsætte i Stigsborg-området. 

 

Der skal være lys både i og ved bygningen om aftenen, med fokus på tryghed og aktiviteter, da bygningen 

skal fungere som bydelens samlingspunkt. 

 

Placering af belysningsarmaturerne skal aftales nærmere med bygherre. 

 

Der indbygges kontaktorer i tavlen, da udendørsbelysningen skal styres af CTS. 

 Svagstrømsinstallationer 

 Telefon 

Der skal være fuld mobildækning i alle indendørs arealer for de danske mobiloperatører 

HI3G, Telia/Telenor og TDC. Der skal regnes med 3,75 device pr. bruger af huset. 

 

Der skal i leverancen være indeholdt de nødvendige ydelser for, og bistand ved, tilkobling af anlægget til 

operatørernes udstyr. 

 

DAS-anlægget skal kunne håndtere 2-3-4-5G teknologi, og den passive del skal være klar til SINE. Anlæggets 

passive del, coax kabler, tappers, splitter, antenner m.v. skal fungere i frekvensområdet fra 380MHz til 3,6GHz.  

Den passive del af anlægget skal kunne benyttes til SINE- og mobilfrekvenser på samme kabling. 

 

Der skal være et POI (point of interface) for alle mobiloperatørerne. POI og det endelige DAS-design skal 

kunne godkendes af mobiloperatørerne. 

 

Alle anvendte materialer skal være valgt med hensyntagen til PIM (Passiv intermodulation). 

 

Alle coax-kabler skal testes med Sitemaster. Alle målinger skal medtages i slutdokumentationen. 

 

Ved placering af antenner skal der tages hensyn til respektafstand til andet udstyr, herunder specielt access 

points for WIFI. 

 

Krav til arealdækning 95% over tid og sted, dog ikke samlet på et sted. 

• GSM1800 -85dBm pr. carrier 

• UMTS 2100 -85dBm pr. carrier 

• LTE 1800 -95dBm pr. carrier 
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• LTE 2600 -95dBm pr. carrier 

• SINE  -85dBm pr. kanal 

 

Løsningen skal være interferensfri, så den ikke interfererer med WIFI (2,4 og 5 GHz). Ligeledes må det ikke 

påvirke funktionen af det alarmsystem, der installeres i bygningen. 

 

Alle relevante normer og anvisninger for at systemet kan anvendes i Danmark skal være overholdt. Der hen-

vises især til: 

• ETSI 

• 3GPP 

• RoHS bekendtgørelser 

• CE-mærkning 

 

Der skal vedlægges systembeskrivelse af den tilbudte DAS-løsning. Denne skal indeholde et overordnet de-

sign, samt beskrivelse af POI, placering af udstyr. 

 

Der skal udføres dæknings- og funktionstest af DAS-løsningen før aflevering af projektet. 

 

Dækningstest skal foretages med TEMS udstyr. Der foretages dækning på det fulde areal, hvor der måles på 

1800 og 2100MHz. Dækningstesten skal leveres som et heatmap. 

 

Slutdokumentation skal indeholde overdragelsesdokument, as-built-bygningsmodeller og -tegninger, dæk-

ningstest, materialelister samt datablade. 

 Antenne 

Der etableres en komplet installation for antenne i de i rumskemaerne nævnte lokaler.  

 

Antenneinstallationen skal være komplet med kabler, forstærkere, fordelere, stik m.m. 

 

Fordelingssystemet placeres i teknikrummet, og der føres tomrør fra teknikrummet til terræn, til fremføring af 

en eventuel signalleverandørs kabel. 

 

Opbygning af antennesystemet udføres som et stjernesystem med slutdåser alle steder. Anlægget skal være 

Yousee Ready og Stofa Approved. 

 

Slutdokumentation skal indeholde overdragelsesdokument, as-built-bygningsmodeller og -tegninger, materia-

lelister samt datablade. 

 Kommunikationsnet 

Der etableres en komplet installation for PDS i de i rumskemaerne nævnte lokaler.  

 

Ud over de i rumskemaet nævnte udtag, skal der etableres følgende udtag: 

 

• 2 stk. dobbelte PDS-udtag i alle teknikrum. Placering af disse koordineres med øvrige tek-

nikarbejder. 

• 1 stk. dobbelt PDS-udtag i loft i hvert undervisningslokale, beregnet til brug for kamera ved 

f.eks. hjemmeundervisning. 

• 1 stk. dobbelt PDS-udtag til hvert af de 10 udvendige infoskærme. 5 stk. skærme ved Stigs-

borg Bygade og/eller på facade. Disse infoskærme tænkes anvendt til overordnede informa-

tioner til brugere, gæster eller forbipasserende, samt 5 andre infoskærme, som primært er 

tænkt anvendt til interne informationer møntet på elever og lærere.  
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• 1 stk. dobbelt PDS-udtag ved ABA-central. 

 

Entreprisen omfatter alle leverancer og installationsarbejder, som er nødvendige for levering af et komplet 

passivt net, klar til idriftsættelse. Leverancen omfatter afprøvning af nettet samt levering og montering af kryds-

feltskabe i teknikrum. Krydsfeltskabe forsynes med nødvendigt tilbehør som fx kabelaflastninger, patchpane-

ler, instrumenthylder, power-paneler og patchkabler. Nettet skal afleveres færdigmonteret i patchpaneler. 

 

Netværker skal opbygges i henhold til Aalborg Kommunes ”Kravspecifikation til IT-kabling”, som er et bilag til 

byggeprogrammet. 

 

Alt aktivt udstyr er en bygherreleverance. 

7.2.3.1 Netværk 

Nettet opbygges som et struktureret kabelnet baseret på U/UTP cat. 6A-kabler med LSZH yderkappe. Struktur 

og installationskriterier mht. kabellængder mv. skal overholde forskrifterne i standarden ISO/IEC 11801. 

 

Ved design af nettet skal der tages hensyn til antallet af krydsfelter. Antallet bør holdes så lavt som muligt, idet 

hvert krydsfelt skal udstyres med aktive komponenter, der dels repræsenterer en økonomisk investering, dels 

en potentiel fejlmulighed. Krydsfelter skal som min. være område- eller etageopdelte. 

7.2.3.2 Fiber 

EDB-installationer kobles op på kommunens ”fiberprojekt”. Totalentreprenøren leverer/monterer føringsrør 

med træktråd fra en fiberbrønd, placeret ved sokkel og frem til hovedkrydsfelt. Totalentreprenør leverer fiber-

brønd. 

 

Totalentreprenøren rekvirerer komplet fiberforbindelse tilsluttet i hovedkrydsfeltet. Etablering af fiberforbindel-

sen skal udføres af AK Belysning, og udgiften til dette skal være indeholdt i totalentreprisen. Fiberforbindelsen 

rekvireres hos AK belysning: Henrik Kristensen tlf. 25 20 47 86. 

 

Mellem krydsfelter etableres fiberkabling. Alt fiberkabling skal udføres som stjerneforbindelse, med fiber fra 

hvert krydsfelt til hovedkrydsfelt. Denne kabling udføres som et 12-leder kabel med LSZH-kappe, indehol-

dende 12x50/125 OM3 fibre. Ved afstande over 300 m. anvendes OM4 kabel eller singlemode OS2. Ved 

afstande over 500 m. anvendes singlemode OS2 12x9/125. 

 

Kabler afsluttes i en udtrækbar fiberboks med 12xLC terminering. Der anvendes LC pigtails som montageform, 

og alt terminering af fibre skal være som fusion splicing. 

 

Der skal oprulles 2 m. ekstra fiberkabel i hver fiberskuffe. 

 

Der skal afleveres testrapport af fiber på 850 nm og 1300 nm på multimode, og 1310 nm og 1550 nm på 

singlemode. 

7.2.3.3 Krydsfelter 

Der skal etableres krydsfelt på hver etage. Fordeling i krydsfelter skal være således, at opdelingen imellem 

EDB og telefon holdes adskilt af hensyn til overskueligheden og evt. senere ændringer. 

 

Alle stik skal opmærkes i både krydsfelt og i arbejdsstationer/udtag i installationen efter nærmere aftale med 

bygherren. 

 

I alle krydsfelter skal der være disponibel plads til aktivt udstyr. Der skal regnes med at max. halvdelen af 

pladsen i de enkelte krydsfelter må udgøres af patchpaneler m.m. Der må ikke anbringes ”fremmed udstyr” 

som f.eks. ITV, ADK og lignende i krydsfelter beregnet for IT. 
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Der skal afsættes 2 stk. 16A grupper med separate RCD’er i hvert krydsfelt. Hver gruppe skal forsyne et 

powerpanel med indbygget transientbeskyttelse. 

 

Krydsfelter leveres som gulvmodel, 42HE 800x800mm, aflåseligt (låsecylinder kodet til bygningens låsesy-

stem). 

 

Der skal være plads i hvert krydsfelt til at udvide den tilhørende installation med min. 30% flere PDS-udtag. 

7.2.3.4 Vægudtag 

Vægstik skal være for 2 konnektorer. Vægstik skal opfylde kravene til cat. 6A i standard ISO/IEC 11801 inkl. 

tilhørende tillæg. 

 

Alle ikke-benyttede huller for konnektorer i udtag forsynes med blindprop i samme farve som udtaget.  

7.2.3.5 Access points 

Der skal etableres udtag for access points med synlige planforsænkede udtag under loft. Der skal placeres 

udtag, så en omkreds med en radius på 12,5 m omkring hvert access point ikke efterlader noget område 

udækket. Der skal som minimum være 1 stk. udtag i hvert undervisnings-, opholds- og administrationslokale. 

Alle udtag skal være dobbelte. 

 

Der skal etableres udtag for udvendige access points, med synlige udtag under loft i overdækkede udeområ-

der. Der skal placeres udtag, så en omkreds med en radius på 12,5 m omkring hvert access point ikke efter-

lader noget område udækket. Alle udtag skal være dobbelte. 

 

For udtag og access points gælder, at parfordelingen i konnektorerne skal følge anvisningen i EIA/TIA 568, 

eksempel B.  

 

Installationsforskrifter, angivet i standard ISO/IEC 11801 eller oplyst af materielleverandør, skal nøje overhol-

des. Trækbelastninger og bøjningsradier skal nøje overholdes. Ved montering af RJ45-stikkene skal reglerne 

for fjernelse af kappe og opsnoning af parrene overholdes.  

 

Nummerering af drop skal udføres efter ISO/IEC 14763-2-1, efter nærmere aftale med bygherren. Udtag mær-

kes både ved tilslutningsstedet og i krydsfelt. 

 

Der skal oplyses en enhedspris for udtag til access points, der kan bruges til både op- og nedregulering af 

antallet. Endelig placering og antal aftales nærmere med bygherre. 

 

Placeringen af access points udføres af Aalborg Kommunes IT-afdeling, der også leverer dem. Access points 

opsættes og tilsluttes af totalentreprenøren. 

7.2.3.6 Test og dokumentation 

PDS-kabler testes efter forskrifterne i ISO/IEC 61935 og EN 50346-1, inkl. A1 & A2. Måleudstyr skal godken-

des af bygherren. 

 

Hvert kabelsegment/stik testes for længde, gennemgang, dæmpning, modstand og krydstale (NEXT-værdier).  

 

Totalentreprenørens dokumentation skal omfatte: 

• Plantegninger, trukket fra as built bygningsmodellen, der viser stikplacering og stikidentifika-

tion. 

• Lister med stikkenes placering i krydsfelter.  
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• Kontrolrapporter for vægstik og kabler med kabellængde. 

 AV-anlæg 

Der udføres de i rumskemaerne nævnte føringsveje til AV-udstyr. 

 

Hvor der er beskrevet tomrør til Dolby 7.1 surround, skal der føres Ø20 mm tomrør fra hver højttalerposition til 

arbejdsplads ved underviser. Tomrør ved højttalere afsluttes i 1M dåse, forsynet med blændlåg. Alle rør for-

synes med holdbar træktråd. 

 

I hal og multisal udføres de beskrevne tomrør. Alle tomrør for højttalere føres til den placering, der vælges til 

lydanlægget. 

 

I hal og multisal etableres skab til lydanlæg, placeret efter nærmere aftale. Skabet skal være aflåseligt med 

systemnøgle, passende til skolens øvrige system. Skabet skal være min. 60 cm. højt, og passe til 19” PA-

udstyr. Skabet skal indeholde dobbelt PDS-udtag, antenne og 5 stk. 230V stikkontakter. 

 ABA-anlæg 

Der skal etableres et fulddækkende ABA-anlæg i henhold til Dansk Brandteknisk Instituts Retningslinje 232 

for ABA-systemer, Retningslinje 231 for ABDL-systemer og de lokale myndigheders krav.  

 

ABA-anlægget er en bygherreleverance, men totalentreprenøren skal disponere ledig plads i bygningens fø-

ringsveje til anlægget.  

 

Der skal etableres 230V forsyning til centraludstyr til anlægget. 

 

ABA-centralen leveres med de nødvendige signaler til styring af ABDL-anlæg. ABDL styres fra ABA-centralen 

og I/0 enheder for denne skal integreres i ABA-sløjfen. 

 

ABA-centralen skal have potentialfrit signal, der kan tilsluttes CTS-anlægget, som i tilfælde af brand stopper 

ventilationsanlæg samt aktiverer eventuelle brandspjæld og røgventilatorer.  

 

ABA-centralen skal have potentialfrit signal, der, såfremt brandstrategien kræver det, skal tilsluttes elevatoren, 

så denne vil modtage signal i tilfælde af alarm fra ABA-anlægget. 

 

Brandalarmtryk skal placeres i et sådant antal, at der fra et vilkårligt sted i tilbygningen er maksimalt 25 m til 

nærmeste brandtryk. Ved alle udgange til det fri placeres ligeledes brandtryk. 

 

Totalentreprenøren etablerer eurodåser og tomrør til nærmeste hovedføringsvej for brandalarmtrykkene. 

 

Totalentreprenøren skal sikre, at bygningsmodeller gøres tilgængelige for bygherres anlægsleverandør, samt 

være behjælpelig med at koordinere installationerne med øvrige entreprenører, anvise føringsveje mv. 

 

Totalentreprenøren skal indarbejde bygherreleverancen i tidsplanen. 

 ABDL-anlæg 

I det omfang der i totalentreprenørens bygningsdisponering indgår brand-/røgdøre, skal der installeres auto-

matisk branddørslukningsanlæg, ABDL-anlæg, efter flg. retningslinjer: 

 

Anlægget skal udføres efter DBI’s forskrift 231. 

 

Hver ABDL-dør skal styres fra ABA-centralen og forsynes fra 230V grupper, som kun forsyner ABDL-døre.  
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Totalentreprenøren leverer Ø20 mm tomrør fra dørhul til over loft ved alle ABDL-døre. 

 

Alle ABDL-døre skal have manuelt udløsertryk ved den pågældende dør, og hver enkelt dør skal også kunne 

lukke via signal fra CTS-anlægget. Totalentreprenøren leverer Ø20 mm tomrør og dåse til udløsetryk ved hver 

ABDL-dør. 

 

De nødvendige I/O-enheder og strømforsyninger for at tilslutte ABDL-dørene til ABA-sløjfen, skal leveres og 

monteres af totalentreprenøren. 

 

I hovedtilbuddet oplyses det tilbudte fabrikat og komponenttypen.  

 

Dørpumper med indbyggede detektorer eller med indbygget magnethold, som fx DORMA-FLT kan anvendes. 

 Varslingsanlæg 

Hvis bygningsdisponeringen og brandstrategirapporten kræver det, skal der installeres varslingsanlæg. Vars-

lingsanlægget er en bygherreleverance, men totalentreprenøren skal disponere ledig plads i bygningens fø-

ringsveje til anlægget. Varslingsanlægget kan forventes udført som et 100V anlæg.  

 

Der skal etableres 230V forsyning til centraludstyr til anlægget. 

 

Totalentreprenøren skal sikre, at bygningsmodeller gøres tilgængelige for bygherres anlægsleverandør, samt 

være behjælpelig med at koordinere installationerne med øvrige entreprenører, anvise føringsveje mv. 

Totalentreprenøren skal indarbejde bygherreleverancen i tidsplanen. 

 

Da der i forbindelse med stævner og lignende kan forventes overnatning på skolen, skal der, uanset kravene 

i brandstrategirapporten, etableres varslingsanlæg i idrætscenter, baserum, grupperum og fællesområder. 

 

Anlægget vil blive udført iht. DBI-forskrift 24 seneste udgave.  

 Nød- og panikbelysning 

Der udføres nød- og panikbelysning i henhold til den til projektet hørende brandstrategirapport. 

 

Anlægget opbygges som et centralt forsynet og overvåget anlæg. Gruppeopdelingen skal som minimum være 

etageopdelt. Centralenheder skal installeres i teknikrum. 

 

Alarmstatus skal kunne overføres til eksternt anlæg (CTS). 

 

Alle armaturer skal leveres med LED-lyskilder. Alle armaturer skal være dedikerede sikkerhedsbelysningsar-

maturer. Der tillades således ikke anvendelse af armaturer tilhørende den almindelige belysning som en del 

af sikkerhedsbelysningsanlægget. 

 

Armaturerne skal være for indbygning, hvor dette er muligt. 

 

Anlægget skal være med serviceaftale for min. 5 år. 

 ABV-anlæg 

Totalentreprenøren skal levere og montere ABV-anlæg i det omfang, bygningsdisponeringen og brandstrate-

girapporten kræver det. 

 

Arbejdet vil i så fald omfatte levering og installering af centraludstyr til automatisk brandventilation (ABV). 
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ABV-anlæg skal bl.a. omfatte følgende: 

• Levering af central og udløsertryk for ABV. 

• Forsyning 

• Føringsveje for maskininstallationen 

• Alle kabel/ledningsforbindelser 

• Montering, afprøvning, idriftsættelse samt CE-mærkning af det samlede anlæg. 

• Dokumentation 

• Instruktion af brugere. 

• Projektering af ABV-central 

 

Der skal etableres forbindelse til bygningens ABA-anlæg, jf. DBI Retningslinje 027 punkt 4.5. 

 

Der skal etableres strømforsyning jf. DBI Retningslinje 027 punkt 4.6, med primær strømforsyning og nød-

strømforsyning. Gruppemateriel til ABV må ikke anvendes til andre brugsgenstande og maskiner. Gruppema-

teriel samt forsyningsadskiller skal mærkes med rødt skilt med hvide bogstaver på minimum 10 mm højde og 

påskriften ”Forsyner brandventilation, må ikke afbrydes ved brand”. 

 Røgventilationsanlæg 

Totalentreprenøren skal levere og montere røgventilation i det omfang, bygningsdisponeringen og brandstra-

tegirapporten kræver det. 

 

Der udføres installation til røgventilationsanlægget jf. DS 428. 

 

Røgventilationsanlæg skal leveres med førstegangsgodkendelse udført, og serviceaftale for min. 5 år skal 

være inkluderet i totalentreprenørens tilbud. 

 ADK-anlæg 

ADK-anlæg er en bygherreleverance, men totalentreprenøren leverer komplet tomrørs-installation for anlæg-

get.  

 

Der skal forberedes for ADK på alle udvendige og indvendige døre, med undtagelse af døre til toiletter. 

Der skal forberedes/udføres ADK på elevator, jf. afsnittet om elevatorer under ”Råhus, terræn og udearealer”. 

 

Der etableres eurodåse med Ø20 mm tomrør fra hver dør med ADK, til nærmeste hovedføringsvej. Tomrørene 

skal mærkes op ved hovedføringsvejene, så det tydeligt fremgår, hvilken dør røret fører til. Alle rør skal forsy-

nes med holdbar træktråd. 

 

Der skal etableres 230V forsyning til briklæser på 20 stk. af de døre, der skal forberedes til ADK.  

 

Der etableres 230V forsyning til både central og undercentraler. Der skal regnes med min. én undercentral pr. 

etage, suppleret med én undercentral pr. 50 m, placeret i fx rengøringsrum eller teknikrum. 

 

Totalentreprenøren skal sikre, at bygningsmodeller gøres tilgængelige for bygherres anlægsleverandør, samt 

være behjælpelig med at koordinere installationerne med øvrige entreprenører, anvise føringsveje mv. 

Totalentreprenøren skal indarbejde bygherreleverancen i tidsplanen. 

 AIA-anlæg 

AIA-anlæg er en bygherreleverance, men totalentreprenøren leverer komplet tomrørs-installation for anlæg-

get.  
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Der etableres tomrør for PIR-sensor(er) i gangarealer, fællesområder og kontorer i stueplan, i alt 50 stk. sen-

sorer. Placeringen skal aftales med bygherrens AIA-leverandør inden udførelsen. Tomrørene skal føres til 

nærmeste hovedføringsvej, og mærkes op ved denne, så det tydeligt fremgår, hvilket rum røret/rørene fører 

til. Alle rør skal forsynes med holdbar træktråd. 

 

Der etableres 230V forsyning til både central og undercentraler. Der skal regnes med min. én undercentral pr. 

etage, suppleret med én undercentral pr. 50 m, placeret i fx rengøringsrum eller teknikrum. 

 

Totalentreprenøren skal sikre, at bygningsmodeller gøres tilgængelige for bygherres anlægsleverandør, samt 

være behjælpelig med at koordinere installationerne med øvrige entreprenører, anvise føringsveje mv. 

Totalentreprenøren skal indarbejde bygherreleverancen i tidsplanen. 

 ITV-anlæg 

ITV-anlæg er en bygherreleverance, men totalentreprenøren leverer komplet tomrørs-installation for anlægget.  

 

Der etableres Ø20 mm tomrør for kamera ved alle ind- og udgangsdøre. Placeringen skal aftales med bygher-

rens ITV-leverandør inden udførelsen. Tomrørene skal føres til nærmeste hovedføringsvej, og mærkes op ved 

denne, så det tydeligt fremgår, hvilken dør røret/rørene fører til. Alle rør skal forsynes med holdbar træktråd. 

 

Der etableres 230V forsyning til både central og undercentraler. Der skal regnes med min. én undercentral pr. 

etage, suppleret med én undercentral pr. 50 m, placeret i fx rengøringsrum eller teknikrum. 

 

Totalentreprenøren skal koordinere installationerne med bygherrens ITV-leverandør. 

 Solceller 

Aalborg Kommune har ikke en egentligt krav om etablering af solceller, men har iht. kommunens bæredygtig-

hedsstrategi et mål om, at 10 % af bygningens samlede energibehov skal dækkes af lokalproduceret vedva-

rende energi. For Børne- og Ungeuniversets tilfælde vil dette i praktisk kun være muligt at opfylde med solcel-

leanlæg. Der skal således etableres solcelleanlæg, som kan producere 10 % af bygningens samlede årlige 

strømforbrug. Procenten bestemmes i forhold til en teoretisk beregning af bygningens strømforbrug.    

 

Totalentreprenøren må ikke indgå endelige aftale om køb af solcelleanlæg, før der er opnået tilsagn om net-

toafregning. Det er totalentreprenøren, der skal sørge for alle nødvendige tilmeldinger og tilladelser fra forsy-

ningsselskaber og myndigheder.  

 

Bemærk, at så snart anlægget nettilsluttes eller der modtages GSRN-nummer fra netselskabet, skal GSRN- 

nummer og idriftsættelsesdato sendes til Aak bygninger, da anlægsejer kun har 30 dage til at få søgt om 

afgørelse om nettoafregning. Ellers bortfalder tilsagnet, og det vil ikke længere være muligt at opnå nettoaf-

regning.  

 

Solcelleanlægget kan opsættes på taget af bygningen og/eller skure, overdækkede cykelparkeringer mm. un-

der hensyntagen til bygningens arkitektur. Anlægget skal udføres, så det fremstår som en integreret af tagfla-

dernes arkitektur, eller udformes som selvstændige arkitektoniske elementer. 

 

Anlægget må ikke medføre blændingsgener. 

 

Anlægget skal kunne inddrages i undervisningen, så det via skolens netværk er muligt at monitorere ydelsen 

på anlægget, samt udlæse statistikker (time/dag/uge/måned/år) over produktionen i forhold til forskellige vejr-

forhold og tidspunkter på året. 
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Hvis anlægget forsynes med flere vekselrettere, skal solcellerne opdeles med lige mange moduler/paneler på 

hver sin vekselretter. Der skal til hver vekselretter placeres en forsyningsadskiller både på jævn- og veksel-

strømssiden.  

 

Der skal etableres 1 stk. PDS-udtag ved hver vekselretter.  

 

Alle vekselrettere installeres efter producentens forskrifter. De krævede respektafstande skal overholdes. Vek-

selretterne placeres i teknikrum. 

 

Hvis solcelleanlægget har paneler med forskellige ydelser, grundet type, monterings-sted eller -vinkel, skal 

anlægget opdeles i grupper med paneler af samme ydelse. 

 

Fremføringen af kabler til solcellepanelerne skal igennem tagkonstruktionen ske med et tilstrækkeligt antal 

”svanehalse” på Ø50-70 mm.  

 

På solcellemodulerne skal der mindst være 25 års garanti (minimum 80 % af startydelsen efter 25 år), og der 

skal på vekselretter og øvrige komponenter være mindst 5 års garanti. 

 

Der skal medregnes indkøring og uddannelse af relevant driftspersonale.  

 Hårde hvidevarer 

Der skal leveres og installeres de i rumskemaerne beskrevne hårde hvidevarer. 

 

Hvidevarer skal leveres i højst mulige energiklasse indenfor hver kategori.  

 

For opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tørretumblere gælder generelt, at disse skal monteres i korrekt ar-

bejdshøjde og med et aflåseligt skuffemodul under.  

 

For ovne gælder, at disse skal være med pyrolytisk funktion. 

 

I madkundskab skal udformningen af hvidevarer svare til de hvidevarer, der forekommer i en almindelig hus-

holdning – dog skal kvalitet og udformning være egnet til intensiv brug. 

 

Ud over de i rumskemaerne beskrevne hvidevarer, skal der leveres og installeres 2 stk. mikrobølgeovne i 

køkkener i hvert baserum. 

 

I produktionskøkken skal det leveres og installeres et komplet storkøkken, hvor der skal produceres mad til 

hele børne- og ungeuniverset. 

 

Produktionskøkkenet udstyres i henhold til rumskemaer, og med alle de i et produktionskøkken normalt instal-

lerede hvidevarer, herunder: 

• Ovne 

• Kogezoner 

• Kipsteger 

• Kipgryder 

• Røremaskiner 

• Køle- og frostrum 

• Opvaskeanlæg 

• Udsugningsanlæg til de relevante apparater 

• Arbejdsborde med hæve/sænkefunktion 

• Rulleborde/vogne 
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Mængde/størrelse/ydelse af/på de installerede hvidevarer skal modsvare det antal personer, personalet skal 

producere mad til. Alle komponenter skal være fra samme leverandør. 
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8 Inventar og bestykning af lokaler 

Inventar ønskes som en del af totalentreprisen for at skabe størst mulig sammenhæng mellem arkitektur, rum, 

funktion og inventar.  

 

Totalentreprenøren skal i sit forslag inkludere alt inventar fast og løst, som er nævnt i rumskemaerne pånær 

det nedenfor beskrevne.  

 

Løst inventar, defineret som det, der vil falde ud, hvis bygningen blev vendt på hovedet, er en option. Totalen-

treprenøren skal prissætte denne option i tilbudslisten. 

 

Det skal fremgå meget klart af konkurrenceforslagenes indretninger og inventarløsninger, hvad der er fast 

inventar og hvad der er løst inventar/option. 

 

Totalentreprenøren forventes at indgå i en proces med bygherre omkring videre bearbejdelse af indretnings-

forslaget via workshops med brugerne (3 hele dage). Såfremt optionen ikke lever op til konkurrenceforslaget, 

kan bygherre vælge at lade optionen udgå og indkøbe løst inventar selv.  

 

Udstyr/Inventar som leveres af bygherre: 

• 3D printere og andet fablab udstyr 

• Printere og tilbehør til papirhåndtering; laminering, hulmaskiner mv. 

• Skærme, projektorer, højtalere og andet AV-udstyr (inde/ude) 

• IT-hardware; computere, cromecast  

• Switche 

• Accesspoints 

• Indeklimasensorer IC-Meter 

• Eksisterende keramikovn samt maskiner til maskinrum og teknisk værksted - der henvises til regi-

strerings bilag som beskriver udstyret med størrelse og pladskrav. 

• Båndsav 

• Tavle/whiteboard  

• Affaldsspande – totalentreprenøren skal i indretningen sikre plads i rummet. Bygherre leverer løsnin-

gen. 

• Brand og vandsikkert skab med lås til personalet/arkiv  

• Sanitetstilbehør til wc/bad/håndvaske; håndklædeholder, sæbedispensere, toiletpapirholder, toilet-

børste og spritdispenser 

• Køkkenbestykning; Tallerkener, gryder, bestik, glas mv. (både pædagogiske køkkener og produkti-

onskøkken) 

• Legetøj, rekvisitter, redskaber, bøger mv. 

• Madrasser 

• Bøjler 

• Babyalarmer 

• Stativer til snavsetøj 

• Musikinstrumenter og mixerudstyr 

• Idrætsrekvisitter 

• Fiber - AaK Belysning, Aalborg Kommune etablerer fiber fra knudepunkt til bygning 

• ABA, AIA, ADK, ITV og varslingsanlæg  

• Genbrugs mursten fra Vestre Skole i Hjørring – Bygherre har indkøbt stenene og totalentreprenøren 

kan anvende disse. Såfremt stenen anvendes, skal der i totalentreprenørens tilbud medregnes en 

udgift på 280.000 ekskl. moms hertil. 
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9 Drift og vedligehold 

 Overflader og rengøring 

Projektet skal mht. materialevalg, overflader, samlinger og fuger overalt tilrettelægges med henblik på let og 

effektiv rengøring. Desuden lægges der vægt på, at der skabes sådanne pladsforhold ved disponering og 

placering af installationer og installationsgenstande, at rengøring i alt væsentligt kan foregå med maskiner.  

 

I facadeudformningen, glastag og ved øvrige ovenlyskonstruktioner må der tages hensyn til, at rengøring af 

vægge og vinduespudsning kan foregå enkelt og farefrit. 

 

Glastage udføres med et fald, der gør tagene selvrensende, der skal desuden monteres gangbroer, som gør 

servicering mulig. 

 

Før aflevering skal der foretages fuldstændig rengøring og vinduespudsning ind- og udvendigt, således at 

bygningen står klar til indflytning uden behov for yderligere rengøring. 

 Drift og betjening 

Driften gennemføres iht. en drifts- og vedligeholdelsesvejledning, hvis hoveddisponering beskrives i efterføl-

gende afsnit. For at sikre optimale drifts- og betjeningsforhold skal bygningens materialer og installationer 

vælges i rengørings- og betjeningsvenlig udførelse.  

 

Ved planlægning af alle tekniske anlæg og installationer, valg af installationsgenstande, armaturer, bygnings-

beslag og udformning af bevægelige dele mv. skal der sikres enkelthed og sikkerhed i funktioner og begræns-

ning af typevalg.  

 

Der skal generelt etableres gode adgangsforhold for inspektion, rengøring og vedligehold af alle ud- og ind-

vendige områder, installationer, tagflader, vinduesflader etc. Der skal overalt anvendes anerkendte, gangbare 

fabrikater med gode serviceforhold og bedst mulig sikkerhed for reservedelsforsyning.  

 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning 

Der udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesvejledning med indsamlede driftsdata fra de udførende entrepre-

nører og leverandører, så driftspersonalet straks efter overtagelsen af driftsansvaret kan drive bygningen. Al 

materiale skal være på dansk. D&V-materialet uploades løbende under byggeriet i en iBinder-mappe, som 

bygherren opretter, og skal være komplet senest en måned før afleveringen af bygningen.  

 

Driftspersonalet skal have en grundig instruktion i bygværkets og installationernes pasning og drift inden over-

tagelse af driftsansvaret.  

 

Når det samlede DV-materiale er modtaget og godkendt af bygherren, uploader totalentreprenøren DV-mate-

rialet på Aalborg Kommunes Facilitet Managementsystem mDOC FM efter nærmere aftalte retningslinjer. I 

tilbudsfasen skal regnes med en drifts- og vedligeholdelsesvejledning indeholdende følgende:   

 

Drifts- og vedligeholdelsesvejledningen skal være disponeret med flg. hovedindhold: 

 

• Generel beskrivelse af ejendommen med oversigt over ejendommens data herunder funktioner, are-

aler, byggesagsoplysninger, myndighedsoplysninger mv. 
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• Driftstegninger i A3-format for hurtigt overblik over byggeriet bl.a. vedr. terrænforhold, indgange, for-

synings- og kloakforhold, rumnumre og rumanvendelse, bygningssnit, facader, tavleplaceringer, tek-

nikrumsplaceringer og brandplaner. 

 

• Bygningsdel- og anlægsbeskrivelser med oplysninger om samtlige bygningsdele og anlæg, der kan 

vejlede driftspersonalets i den daglige betjening, pasning og vedligehold. 

 

For hver bygningsdel eller anlæg beskrives opbygning og funktion samt det forventede vedligehold, 

vedligeholdelsesinterval, brugervejledning og leverandør. 

 

• Rengøringsoplysninger om samtlige overflader. Oplysningerne skal vejlede til fastlæggelse af drifts-

personalets rengøringsrutiner herunder rengøringsintervaller. 

 

• Basismateriale indeholdende dels ovennævnte materiale dels en egentlig driftsanvisning, hvor drifts-

rutiner, fejlsøgning og anlægsspecifikation er nærmere beskrevet. Der vedlægges as-built tegninger 

samt alle de tekniske specifikationer og brochureblade på anlægsdelene. Omfatter disse specifikatio-

ner flere komponenter, skal den aktuelle komponent tydeligt markeres i materialet. Endelig skal samt-

lige garantibeviser arkiveres herunder sammen med forslag til serviceaftaler. 

 

• 5-års vedligeholdelsesprogram skal være indeholdt i vejledningen. 

 Budget for de første 5 års vedligeholdelse 

Til bygherren afleveres særskilt et budget for det 5-årige vedligeholdelsesprogram.  

 Paradigma for drifts- og vedligeholdelse 

Drifts- og vedligeholdelsesvejledningen skal opdeles som angivet nedenfor: 

 

Indhold: 

 

Faneblad 1: Adresseliste omfattende samtlige håndværkere, der har været involveret i byggeriet, arkitekter, 

ingeniører mv. 

 

Faneblad 2: Korrespondance med myndigheder samt tilladelser mv. fra myndigheder. 

 

Faneblad 3: Accepter/kontrakter med entreprenører, herunder aftalesedler. 

 

Faneblad 4: Styringsmødereferater. 

 

Faneblad 5: Projekteringsmødereferater. 

 

Faneblad 6: Byggemødereferater. 

 

Faneblad 7: Afleveringsforretningsdokumenter inkl. mangellister. 

 

Faneblad 8: 1-års gennemgang inkl. mangellister (åben på afleveringstidspunktet). 

 

Faneblad 9: 5-års gennemgang inkl. mangellister (åben på afleveringstidspunktet). 

 

Faneblad 10: Arkitekttegninger mv.  
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1 komplet sæt as-build tegninger, modeller og øvrig dokumentation fra arkitekt, afleveret såvel 

analogt som digitalt. 

 

Faneblad 11: Ingeniørtegninger, installationer og konstruktioner mv. 

1 komplet sæt as-build tegninger, modeller og øvrig dokumentation fra ingeniør, afleveret såvel 

analogt som digitalt. 

 

Faneblad 12: Do. fra vvs-ingeniør. 

 

Faneblad 13: Do. fra ventilationsingeniør. 

 

Faneblad 14: Do. fra el-ingeniør. 

 

Faneblad 15: Do. fra øvrige rådgivere. 

 

Faneblad _: Drift og vedligeholdelse - for hver entreprise iht. entrepriselisten.  

 

Indhold: 

• Fortegnelse (inkl. adresser) over indbyggede materialer. Materialer skal være let identificerbare mht. 

type, benævnelse, farve mv. 

 

• 5-års vedligeholdelsesplan for ovenstående, visende metode og frekvens for vedligehold. 

 

Ovenstående skal være i bearbejdet form – kun indeholdende de produkter, som er anvendt i byggeriet. Fir-

mabrochurer med flere produkter og afkrydsning af anvendte vil således ikke blive accepteret.  

 

 

 

 

 

 

 

 


