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INTRODUKTION
”Katalog af standarder i standardkollegier” er et
illustrativt hæfte af hovedelementerne i standardkollegierne.
Standardkollegierne består af 4 forskellige typer
kollegier, dormitory, flatshare, apartment og boliger, hvor der i alt skal bygges 39 bygninger i 5 forskellige uddannelsesbyer. Bygningernes udformning varierer afhængig af terrænforhold og type af
kollegium. Dog er fælles for alle disse 39 bygninger, at alle bygninger har samme type rum, standardkomponenter, inventar, standardkonstruktion,
legepladser, opholdsarealer osv., som fx at det
er den samme type trappe der er i alle kollegier,
samme type stole, fliser osv. Det er disse standarder der bliver illustreret i dette hæfte.
Kataloget skal betragtes som en form for opslagsværk, hvori man nemt og hurtigt kan få et overblik
i de enkelte elementer i standardkollegierne.
Den første del af kataloget er en gennemgang af
standarder i udearelerne og samtlige rum i standardkollegierne; først rum i unitten, efterfulgt af
fællesarealer og trappeopgange, hvori inventaret,
løst og fast, illustreres samt materialiteten af rummene, for at give læseren et indtryk af standarderne i rummene. Afsnittene for unit og fællesarealer
afsluttes med illustrationer af principper for hovedkonstruktionerne.
Efterfølgende er der gennemgang af installationer,
akustiske forhold samt en kortfattet tekst omkring
brandstrategi for de forskellige typer kollegier og
dertilhørende planillustrationer.
Sidst i hæftet er et mere teknisk kataloget med
illustrationer af (næsten) samtlige standard komponenter i standardkollegier.
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Der skal etableres 6 forskellige bebyggelser i 5 forskellige byer. I disse 5 byer varierer terrænforholdene, og
derved også opholds- og legearelaer på områderne.
Dog er der tilstræbt at skabe gode udendørs opholdsarealer der både indbyder til ophold og leg. Ved bebyggelser, hvor der vil være særligt mange børn, vil der blive
etableret legepladser tæt til kollegierne, hvor der såvidt

muligt, er udsyn fra boligerne til legepladserne. Opholdsarealerne er generelt forsøgt placeret i områder med
sol og læ.
Til trods for bebyggelsernes placering på kuperet terræn vil der ved hver bebyggelse være følgende særlige
tilgængelighedshensyn;

j
esve
Eged

Hver bygning har via sti og trappe niveaufri adgang mellem terræn og indgang i niveau 0 eller 1.
Samtlige bygninger er i 2-4 niveauer og i samtlige bygninger opføres lift.
Døre frem til hver unit udføres som 10M.
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Stier
Der etableres et sammenhængende stiforløb ved hver
bebyggelse. Disse binder de enkelte bebyggelser sammen og giver adgang til de individuelle bygninger, så
beboerne har mulighed for at bevæge sig igennem bebyggelsen uden at skulle forcere nogen stigninger større
end 120 ‰.
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De nyanlagte stier udføres med belægning af stabilt grus.
Udsprængte og udgravede materialer fra terrænregulering genanvendes som bære- og afretningslag for stierne.
Indgangspartierne udføres generelt af fliser på 40x60
cm, afsluttet med kantsten. Adgangsforhold til øvrige
bygninger, som bliver berørt af kollegierne, vil blive retableret.

Langs med stier opstilles parkbelysning.
Der etableres plads til affaldscontainer ved hver bebyggelse.

INVENTAR

MATERIALER & FARVER

Veje
Asfalt

Rampe & trapper
Beton

Stier
Stabilt grus

Indgange
Elefantrist

Indgange
Betonfliser

Påfyld
Muld / græs

1

PARKLAMPE
Farve: Grå

5
Siddebelægning
Cedertræ

Påfyld
Muld / græs

TRAMPOLIN
Farve: Grøn

Generelt etableres der nye parkeringspladser for alle
lokaliteter. Parkeringspladserne anlægges generelt i
tilknytning til de enkelte kollegier. Parkeringsbåse består
af 2,5x5 m og 2x5 m asfalteret eller grusbelagte arealer.
Ude- og legearealer opføres med afretningslag af stabilt
grus afsluttet med et sandlag. Legearealer omkranses af
200 mm betonkant i varierende højder.

2

CYKELSTATIV
Farve: Stål

6

3

4

HOPPESTOL
Farve: Grøn

BAKKE MED RUTJEBANE
Farve: Stål / Kunstgræs

Udsprængning og udgravning
Det eksisterende terræn på lokaliteterne fremstår som
kuperet fjeldterræn med mindre løsjordslommer.
Under alle kollegier udsprænges/udgraves i nødvendigt
omfang for etablering af fundamenter og krybekælder.
På/tilfyldning og finregulering af terræn
Der udsprænges og påfyldes i nødvendigt omfang for

7

GYNGESTATIV
Farve: Grøn

SIDDEPLADSER
Farve: Beton og cedertræ

terrænanlæg med jord og stenmaterialer fra terrænreguleringen. Overskydende materialer bortkøres.
Rundt om bygningerne tilfyldes der med stenmaterialer
som sikrer afvanding væk fra bygningerne. I krybekælder
tilfyldes lunker efter udsprængning, men fremstår ellers
som rent fjeld.
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TRAPPERUM &
TERRASSER
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INDRETNINGER AF TRAPPERUM

PLANER 1:150

BOLIG

DORMITORY

lift
VF

VF
lift

FLATSHARE

APARTMENT

VF
lift

lift

VF

Trapperummene i standardkollegierne indeholder stort
set det samme i hvert kollegium med vindfang, samme
type trappe samt lift. Materialiteten i rummet er også
ens for samtlige trapperum. Indretningen af trapperummet varierer dog fra den ene type kollegium til det andet.

Deruodver er der i dormitory kollegiet også et invendigt
glasparti, der adskiller trappen med resten af rummet.
Trapperummet i dormitory og flatshare kan tilmed benyttes som fælles garderobe for beboerne.
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TRAPPERUM

1

Illustration af vindfang samt trappe

Trapperummene er belyst fra 2 sider, for at give
rummene så meget lys som muligt. Således virker
de indbydende og lyse. Ankomsten til trapperummet foregår gennem glaspartiet via en glasdør. Gulvene og trappetrinene er belagt med slidstærk vinyl,
bortset fra selve vindfanget, som er belagt med en
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Illustration af lift samt evt. garderobeområde, hvorfra der også er
adgang til terrasse

kåbemåtte, som skal tage det værste snavs udefra.
Selve trappen er en halvsvingstrappe i stål som er
pulverlakeret hvid. Værnene består af pulverlakerede stålprofiler med en afstand på ca. 10 cm imellem
profilerne og som spænder fra gulv til loft. Værnene
skal både give rummet karakter og samtidig have

en stor grad af transparens, således lyset ikke bliver brudt.
Liften er ligeledes hvid med glasdør. Samtlige lofter
i trapperummet er beklædt med troldtekt akustikpaneler med integreret runde LED lamper.

TERRASSE

MATERIALER & FARVER

Døre
Antracitgrå

Trappeværn
Hvid

Lofter
Troldtekt

Gulv & trappetrin
Vinyl, mørkegrå

1

Gulv vindfang
Kåbe måtte

LIFT
Farve: Hvid

Gangplanker i træ

Illustration af en terrasse

Samtlige bygninger har en terrasse, hvor der er mulighed for at opholde sig. Terrasserne er typisk placeret på indgangsniveau, og er fællesterrasse for
samtlige beboere i bygningen. Terrasserne størrelser afhænger af bygningens størrelse. Terrasserne
bygges op af gangplanker.
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PLANER 1:150

INDRETNINGER AF FÆLLESAREALER

DORMITORY KØKKEN

DORMITORY OPHOLD

APARTMENT

43 m2

42,5 m2

32 m2

FLATSHARE

FLATSHARE

43 m

2

42 m

2

BOLIGER
20 m2
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FÆLLESKØKKEN DORMITORY

PLAN 1:150

Køkken

Depot

3
8,65 m

2

Spisebord

5m

Illustration af fælleskøkkenet med kogeø, spisebord samt opslagstavle til madmor.

Køkkenet i dormitory er et fælleskøkken for samtlige 12
beboere i en dormitory enhed. Køkkenet er indrettet med
8 kogeplader og 2 vaske placeret i en køkkenø. Køkkenet kan dermed også fungere som et undervisningslokale, hvor en madmor lærer de unge om madlavning,
indkøb mm. Køkkenøen fungerer også som en disk, hvor
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1

maden bliver serveret. Fællesrummet er indrettet med
et stort spisebord, med plads til alle.
Samtlige 12 beboere kan være beskæftiget med forskellige ting på samme tid i fælleskøkkenet.

LØST INVENTAR

MATERIALER & FARVER
Side 1 af 1

Side 1 af 1

Dør
Farve: Antracitgrå

Greb
Krom

Emfang
Materiale: Stål
Indbygget opvaskemaskine
Farve: Stål

1

STOL, mood
Farve: lys grå

2

SPISEBORD, cabale
Farve: hvid plade
sort stel

3

WHITEBOARD,uniti
Farve: Antracitgrå
ramme

Side 1 af 1
Page 1 of 1

Faste skabe
Birkefiner

Hængsler til skabe
Kolon

https://images.wagcdn.com/500/500/fill/p/prod_auto/integrerbare-opvaskemaskiner/g... 22-02-2018

Gulve
Vinyl, mørkegrå

Lofter
Farve: Hvid

Vandhane
Materiale: Stål

Indbygget ovn
Materiale: Stål

Keramisk kogeplade
4 blus

Indbygget køle-og
fryseskab
Farve: Hvid

https://images.wagcdn.com/1412/1200/fill/p/prod_auto/electrolux/fritstaaende-koele-f... 22-02-2018

Væg
Pegboard, Birk

Vægge
Farve: Hvid

https://images.wagcdn.com/500/500/fill/p/prod_auto/indbygningsovne/hba23b152s.jpg

Bordplade med indbygget vask
Materiale: Stål

13-03-2018

https://images.wagcdn.com/500/500/fill/p/prod/bosch/bosch-keramiskekogeplader-pk... 22-02-2018
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FÆLLESSTUE DORMITORY

Depot

Fællesstue
8,75 m

2

5

1

4,95 m

4
6

Illustration af fællesstue dormitory med fælles sofa, fjernsyn samt borde og mindre nicher

Opholdsrummet i dormitoryenhed er en fællesstue, der
mest at alt minder om stuen i et helt almindeligt hjem.
Stuen er indrettet i flere zoner med mulighed for forskellige typer aktiviteter. Der er en sofagruppe, hvor man kan
sidde og se en håndholdkamp eller en film. Der er et stort
rundt bord, hvor man enten kan sidde og lave lektier med
16 STANDARDKOLLEGIER

3

en anden eller hvor man kan sidde og spille kort- eller brætspil. Der etableres nicher, hvor man kan sidde
lidt for sig selv og spille guitar, surfe, tale i telefon eller
sidde og læse, og samtidig være en del af fællesskabet.
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Teknisk hotline
Vores team af dygtige teknikere sidder klar til at besvare dit opkald!

Vægge
Birkefiner

Vægge
Farve: Hvid

https://www.esylux-shop.dk/tilbud/ELSA-165-9W-4000K-MILKY-1-10V.html?XTC... 08-02-2018

Gulve
Vinyl, mørkegrå

Væg
Pegboard, birk

1

LÆNESTOL, swivel
Farve: mørkegrå

4

REOLER, kubik
Farve: Birk

2

SOFABORDE, cabale
Farve: plade hvid,
stel sort

3

SOFA, planet
Farve: grøn

6

PUF, drum
Farve: variere

Lofter
Farve: Hvid

5

STOL, mood
Farve: LYS grå
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FÆLLESAREALER FLATSHARE

Depot

Køkken

4
8,75 m
Opholdsrrum

1
2

4,95 m
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Illustration af fællesarealerne i flatshare, hvor køkken og opholdsrum er i et stort rum

Flatshare-bygningerne er indrettet med 2 næsten identiske fællesrum.
Hvert rum indeholder både køkken og opholdsarealer.
I den ene ende af rummet indrettes et samtalekøkken
med en køkkenø med kogeplade og en vask, hvor man
kan stå og lave mad, mens man hygger og snakker med
de andre.
I den anden ende er en sofagruppe, hvor man kan sidde

og slappe på sofaen og se fjernsyn og hygge. Rummet
er ligeledes indrettet med en stor vægreol.
Imellem køkken og sofagruppen placeres et spisebord,
hvor man både kan have fællesspisning eller sidde og
lave gruppearbejde med medstuderende.
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Vores team af dygtige teknikere sidder klar til at besvare dit opkald!

Vægge
Birkefiner

Vægge
Farve: Hvid
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Gulve
Vinyl, mørkegrå

Væg
Pegboard, birk

1

HØJSTOL, mood
Farve: lys grå

4

REOLER, kubik
Farve: Birk

SOFABORDE
Farve: plade hvid
stel sort

2

3

SOFA, planet
Farve: grøn

6

PUF, drum
Farve: variere

Lofter
Farve: Hvid

I apartment-bygningen etableres der fælles opholdsarealer; grundet beboernes alder forventes deres behov for
fælles faciliteter at være mindre, og opholdsarealerne er
derfor både lidt mindre og lidt færre. Det øverste fællesrum i hver bygning er et dobbelthøjt rum, og der er dermed ét fællesrum færre end antallet af etager.
Hvert fællesrum er indrettet, således at beboerne kan
lave de fællesaktiviteter, som de måtte føle behov for i

5

STOL, mood
Farve: LYS grå

lidt større rum med mere luft end i lejlighederne. Det
kan fx være at man holder kaffemik, holder en større
fest eller blot at der er landskamp på tv, som man gerne
vil se sammen med andre.
Opholdsarealerne er rum for sig og er ikke gennemgangsrum - dette for at understrege at fællesskabet i
en apartment bygning skal være et tilvalg for de enkelte
studerende.

Fællesarealet indrettes med et køkken tilsvarende køkkenet i fællesrummet i flatshare-bygningen samt 2
store spisebord med plads til 12 personer.
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FÆLLESAREALER HOVEDKONSTRUKTION

LOFTER

Lofter er træbetonbeklædning
på krydslagt forskalling.

DØRE

Døre (indvendige) er glatte,
malede, og med sparkeplader –
som Swedoor. Døre der indgår i
indvendige og udvendige facadepartier i glas/alu er integreret i (og
i materiale som) disse. Aflåselige
indvendige døre bestykkes med
Offline Salto låsesystem.
Yderdøre bestykkes med Online
Salto låsesystem.

VÆGGE

Alle vægge omkring ”Units” er elementbetonvægge (tilstødende).
Lette vægge forekommer omkring
handicaplift i trapperum. Udføres
som isolerede stolpevægge beklædt med OSB- og gipsplader.
FACADEPARTIER

FUNDAMENT

Facadepartier udføres med
SCHÜCO glas/alufacader med
pulverlakerede selvbærende
aluminiumsprofiler. Blændpartier
udføres som isolerede felter med
gipspladebeklædning indvendige
og emalitglas udvendigt.

Gulve udføres generelt
som lette opklodsede
strågulve med gulvplader
og vinylbelægning. Gulve
i teknikrum udføres som
tunge gulve med klinkebelægninger på isolerede
pudslag.

PRÆFABRIKERET
BETONELEMENTER
FUNDAMENT

Fundamenter i beton
støbt insitu.

Sprængt axonometri af unit
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Over fundament udlægges præfabrikerede betonelementer som dæk (180 mm)
der spænder imellem hhv betonvægge
omkring ”Units” og mellemunderstøttende stålsøjler/-bjælker. Dæk udføres som
”filigrandæk” udstøbt til færdig tykkelse

TAGKONSTRUKTION FÆLLESAREALER

TAG

Tagkonstruktionen udføres som
stålkonstruktion opsat på øverste
dæk. Tage udføres som ”varmt tag”
med tagtrapezplade og tagisolering
oplagt på stålrammekonstruktion.
Tagdækning er tagpap.

FACADE

Facader ud for tagrum isoleres med
240 mm sandwichpaneler opsat på
stålkonstruktion.
Facadebeklædning er 8 mm fibercementplader opsat på 25 mm vandrette
ventilatonsafstandslister i stål.

Sprængt axonometri af taget af unit
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UNIT
Unittens underlæggende geometriske struktur bygger på et generelt modulmål på 7,2 meter og en etagehøjde på 2,975 meter. Den
enkle og modulære geometri betyder en rationel udnyttelse af fx
facadeplader, gode muligheder for at gennemføre lokale varianter,
og endelig mulighed for en hensigtsmæssig byggeproces.
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INDRETNINGER AF UNIT

PLANER 1:150

DORMITORY

WC/Bad

FLATSHARE

Forrum

WC/Bad

Studierum

BOLIG +

APARTMENT

WC/Bad

Køkken

WC/Bad

Entre
Værelse

WC/Bad

Køkken
Dobbeltværelse

Dobbeltværelse

Værelse

Værelse

Stue
Soveværelse

VASKERI / DEPOT

Vaskerum

Teknikrum
/ Depot

Forrum

INSPEKTØRBOLIG

INSPEKTØRBOLIG

Forrum

Cykel/
barnevognsrum

Forrum

WC/Bad

Entre

Værelse

BOLIG ++

Værelse

Køkken

Stue

Stue

Soveværelse

Værelse

Entre

WC/Bad

Køkken

Soveværelse
Soveværelse

Unitten indeholder 2 større rum på 15 m2, der sammen med delelementer som bad / toilet på 5 m2 og
køkken eller studierum på 13 m2 enten kan bebos af
enten 2 eller 4 studerende eller af en studerende og
dennes familie – alt afhængigt af behovet.

Derudover kan en unit indrettes som inspektørbolig
til dormitory kollegierne. En unit kan endvidere i visse sammenhænge bruges til ekstra fællesarealer,
som opbevaringsrum for cykler, barnevogne eller
som pulterrum.

Stue

Bolig+ unitten har grundlæggende samme dimensioner som de øvrige units, men har en anden indretning. Bolig ++ unitten er et par meter længere
end grundunitten.
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DORMITORY
WC/Bad

BEBOERE:

Forrum

PLAN 1:100

WC/Bad

4,2 Dobbeltm

Dobbeltværelse

værelse

Studierum

Køkken

WC/Bad

Værelse

ELLER

Værelse

WC/Bad

Stue
Soveværelse
3

3,45 m

2
4

5

6

Vaskerum

Forrum

Forrum

WC/Bad

1

Forrum

Entre

Køkken

Illustration af dobbeltværelse i en dormitory unit

Teknikrum
/ Depot

Cykel/
barnevognsSoverum Hver af værelserne i dormitory-unitten fungerer som dobværelse
beltværelser og huser 2 yngre studerende. Værelserne
benyttes primært til at sove og for at studere, mens resten af kollegielivet foregår i fællesarealerne.
Det faste inventar i værelserne består overordnet af
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Værelse

Stue

en række identiske møbelmoduler, der benyttes som
både senge, borde mv., samt reoler og en perforeret
krydsfinér-væg, hvorpå de studerendes brugs- og pyntegenstande kan ophænges. For at skabe mest mulig
privathed for den enkelte studerende, er værelserne
indrettet, så der opstår et ”hjørne” til hver studerende.

LØST INVENTAR

MATERIALER & FARVER

Dør
Farve: Antracitgrå

Vægge
Pegboard, birk

Opslagstavle
Farve: Blå

Lofter
Farve: Hvid

Grundbeslyning

1

SENG
Birk, snedkerlavet

4

STOL, mood
Farve: Lys grå

2

SKRIVEBORD, hay
Farve: bordplade: hvid

3

BORDLAMPE, muuto
Farve: varierer

Vægge
Birkefiner

Gulve
Linolerum lysegrå

5

PAPIRKURV, v-part
Farve: hvid

6

SÆKKESTOL
Farve: varierer
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FLATSHARE & APARTMENT
Studierum

WC/Bad

PLAN 1:100

BEBOERE
Køkken

ELLER

Entre

WC/Bad

Værelse

WC/Bad

Køkken
4,2 m

Værelse

Værelse

Stue
Soveværelse
3

3,45 m

1
5

7

WC/Bad

Forrum

Entre

Værelse
Soveværelse
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4

6

2

8

Værelse

Køkken

Stue

Værelserne i flatshare bygningerne er enkeltværelser.
Værelserne er de studerendes private zone, hvor de kan
trække sig lidt tilbage fra fællesskabet; det er her, hvor
de både sover, laver lektier og har kæresten eller en ven
eller to på besøg. Det faste inventar i værelserne består
overordnet af en seng, som i dormitory værelserne, skri-

Stue

Soveværelse

Illustration af værelse enVærelse
flatshare unit

Entre

WC/Bad

Køkken

vebord samt 2 pers. sofa og sofaborde med opbevaringsmuligheder. Deruodver er der i rummet 2 højskabe
Sovetil tøj, opbevaring mm.
værelse
Denne type indretning kan også
benyttes i apartment
Stue
bygninger, hvor en apartment unit deles af 2 studerende.

LØST INVENTAR

MATERIALER & FARVER

Dør
Farve: Antracitgrå

Vægge
Pegboard, birk

Opslagstavle
Farve: Blå

Lofter
Farve: Hvid

Grundbeslyning

1

SENG
Birk, snedkerlavet

5

PAPIRKURV, v-part
Farve: hvid

2

SKRIVEBORD, hay
Farve: bordplade:

3

BORDLAMPE, muuto
Farve: varierer

4

STOL, mood
Farve: Lys grå

Vægge
Birkefiner

Gulve
Linolerum lysegrå

6

HØJSKABE
Farve: birk

7

2 PERS. SOFA, herman
Farve: grå

8

PUF, drum
Farve: variere
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APARTMENT

en

BEBOERE

Entre

WC/Bad

PLAN 1:100

WC/Bad

Værelse

Køkken
4,2 m

Soveværelse

Stue

Soveværelse

2

3,45 m

4

5

1
3

Værelse

Stue

Værelse

Entre

WC/Bad

Køkken

De 2 værelser i en apartment unit kan indrettes som både
enkeltværelser - som i flatsharen - eller som henholdsvis
stue og Sovesoveværelse med dobbeltseng til et par. Derudværelserummet med 2 garderobeskabe samt reoover indrettes
Stue
ler - og eventuel en barneseng.
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Illustration af soveværelse i apartment

ELLER

LØST INVENTAR

MATERIALER & FARVER

Dør
Farve: Antracitgrå

Vægge
Pegboard, Birk

Opslagstavle
Farve: Blå

Grundbeslyning

1

SENG
Birk, snedkerlavet

3

BABYSENG, hoppe
Farve: hvid

2

PUDER, swing
Farve: varierer

Vægge & låger
Birkefiner

Gulve
Linolerum lysegrå

4

HØJSKAB
Farve: BIRK

5

STOL, mood
Farve: Lys grå

Vægge & lofter
Farve: Hvid
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værelse

SOVEVÆRELSER BOLIGER

BEBOERE

PLAN 1:100

Værelse

Værelse

2,65 m
Entre

WC/Bad

Køkken

2,65 m

2

Soveværelse

3,2 m

Stue

5
1

3

4

3

4
1

3m

Illustration af soveværelse i bolig+ og bolig++

I boligerne samt inspektørboligen er der 2-3 værelser,
som enten er et forældre soveværelse eller et værelse til
et barn. Soveværelset benyttes primært som soverum,
mens der i børneværelserne er indbygget skriveborde og
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Illustration af værelse i bolig+ og bolig++

hylder, således der er mulighed at lave lektier mm. i værelserne. Deruodver er alle rum indrettet med 2 højskabe, og der er derfor rigeligt med opbevaring i boligerne.

++

LØST INVENTAR

MATERIALER & FARVER

Dør
Farve: Antracitgrå

Faste skabe
Birkefiner

Gulve
Linoleum, lysegrå

Grundbeslyning

1

SENG
Boxmadras

4

PAPIRKURV, v-part
Farve: hvid

FASTE SKABE
Farve: birk

2

STOL, mood
Farve: Lys grå

3

Hængsler til skabe
Kolon

Vægge & lofter
Farve: Hvid

5

BORDLAMPE
Farve: Antracitgrå

6

PENDLER
Farve: varierer
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e

e

STUE

APARTMENT & BOLIGER

Entre

PLAN 1:100

BEBOERE

WC/Bad

ELLER

Køkken
3,6 m
5,4 m

7

Bolig+

Stue
Køkken

Bolig++

Entre

WC/Bad

3,85 m

Værelse

5

3,45 m
Apartment

3
6
1

Stue

Køkken

4
2

4,2 m

Soveværelse

Køkken
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WC/Bad

Stue

Soveværelse

Illustration af stue i bolig++

Stuerne i units indrettes grundlæggende ens, dog med
variation afhængig af om det er en apartment eller en
bolig. I stuen kan man studere, se fjernsyn, slappe af
og invitere et par venner på besøg. Stuen indrettes med
sofa, sofaborde og reoler. I bolig ++ indrettes stuen også
med 2 lænestole. Derudover Værelse
indrettes rummet med et

Entre

bord, som kan benyttes som spisebord til 2-6 personer
og som arbejdsbord.

WC/Bad

++

LØST INVENTAR

MATERIALER & FARVER

Døre
Farve: Antracitgrå

Gulve
Linoleum, lysegrå

1

SOFA 2-3 pers
Farve: grå

4

REOLER, kubik
Farve: birk

2

PUF, drum
Farve: variere

3

LÆNESTOLE, swivel
Farve: grå

6

STOLE, mood
Farve: lys grå

Grundbeslyning

Vægge & lofter
Farve: Hvid

5

SPISEBORD, cabale
Farve: hvid plade, sort stel

7

PENDLER, flowerpot
Farve: varierer
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FORRUM
PLAN 1:100

INVENTAR

Studierum

WC/Bad
2,7 m

Køkken

WC/Bad

Entre
Værelse

5m

WC/Bad

Køkken

Værelse

Værelse

Stue

3

2

Sove1
værelse

Stue

Soveværelse

Forrum i dormitory

WC/Bad

Forrum

Illustration af flatshare studierum

Entre

Køkken

Forrummet i flatshare-unitten er både et studierum indrettet med skrivebord og hylder samt et gennemgangsrum til de 2 værelser, hvor der er 3 garderobeskabe
til
Stue
Værelse beboerne i værelserne.

Værelse

Værelse

Soveværelse
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Sove-

Entre

WC/Bad

Køkken

LØST INVENTAR

MATERIALER & FARVER

Dør
Farve: Antracitgrå

Faste skabe &
vægge
Birkefiner

Grundbeslyning

Hængsler til skabe
Kolon

1

Gulve
Linoleum, lysegrå

STOLE, mood
Farve: lys grå

2

BORDLAMPE, muuto
Farve: varierer

3

FASTE SKABE
Farve: birk

Vægge & lofter
Farve: Hvid
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else

eelse

e

e

KØKKENER
PLAN 1:100
Køkken i apartment

Køkken

WC/Bad

Køkken

2,7 m
WC/Bad

5m
Entre StueWC/Bad

Køkken i boliger

Soveværelse

Stue
Køkken

Soveværelse

Entre

WC/Bad

Entre

WC/Bad

Værelse

Værelse

Køkken

Stue
Køkken

Soveværelse

2

Stue

Soveværelse

1

3,85 m

Stue
Køkken i inspektørbolig

Værelse

Køkken

Entre

WC/Bad
Illustration af køkken i apartment

Værelse

3,85 m
Køkken

Stue
Entre

WC/Bad
Stue

Køkken
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Værelse

Entre

WC/Bad

Køkken

Køkkenet i apartment, boligerne samt inspektørbolig
er grundlæggende bygget op på samme måde og har
samme amarturer og hårde hvidevarer.

Køkkenerne indeholder bordplade i højtrykslaminat
med en hvid overflade, vask i stål, over- og underskabe, højskab, indbygget ovn, emhætte, kogeplade samt
Køkken køle/fryseskab.
Værelse
Køkkenet indgår som en del af hele væggen. Væggen
har så at sige samme tykkelse Sovesom køkkenelementerI forlængelse af køkkent stå der en skakt, samt en
ne, og er beklædt med sammeværelse
birkefinér overflade.
eltavle; begge dele skjult inde i den fortykkede væg.

Stue

Sove-

LØST INVENTAR

MATERIALER & FARVER

Døre
Farve: Antracitgrå

Grundbeslyning

Indbygget ovn
Farve: Stål

Gulve
Linoleum, lysegrå

Side 1 af 1

Side 1 af 1

Page 1 of 1

Keramisk kogeplade
4 koegeenheder

Vægge & lofter
Farve: Hvid

https://images.wagcdn.com/500/500/fill/p/prod_auto/indbygningsovne/hba23b152s.jpg

1

STOL, mood
Farve: lys grå

2

KLAPBORD
Farve: birk

13-03-2018

https://images.wagcdn.com/500/500/fill/p/prod/bosch/bosch-keramiskekogeplader-pk... 22-02-2018

Greb
Farve: Krom

Bordplade
Farve: Hvid

Køkkenfronter &
Vægpaneler
Birkefiner

Vask
Materiale: Stål

Vandhane
Materiale: Stål
Indbygget køle-og
fryseskab
Farve: Hvid

Indbygget emhætte
Farve: Hvid

https://images.wagcdn.com/1412/1200/fill/p/prod_auto/electrolux/fritstaaende-koele-f... 22-02-2018
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BADEVÆRELSER
PLAN 1:100

WC/Bad

Entre

2,5 m

Værelse

Køkken

1,9 m

Soveværelse

WC/Bad

Stue

Soveværelse

Illustration af bad og toilet

Værelse

Entre

WC/Bad

Badeværelserne har et enkelt udseende.

Værelse
Væggene er hvide ogKøkken
gulvene er belagt med fliser.

En vægvinge adskiller toilet og bad. Toilettet på den ene
side, er et enkelt væghængt hvidt toilet. På den anden
side af væggen er brusenichen.
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Sove-

Illustration af vask og højskab

Overfor brusenichen, på modsatte væg, sidder vasken,
og henover hænger et stort vægspejl. Ved siden af den
står et højskab, hvor der er plads til håndklæder, toiletpapir mv.
Vaskeskabet under vasken er et hvidt vaskeskab, med
dobbelte låger og indsats i bunden.

LØST INVENTAR

MATERIALER & FARVER

Gulvfliser
Farve: Lyseblå

Fliser i badrum
Farve: Hvid

Kroge
Materiale: Krom

Håndvask armatur
Materiale: Stål
Hængsler til skabe Skabslåge
Farve: Birk
Kolon

Håndvask
Materiale: xx Farve: Hvid

Toiletpapirholde
Materiale: Krom

Bordplade
Farve: Hvid
Afløbsrende
Farve: Krom / Stål

Toilet
Farve: Hvid

Underskab til håndvask
Farve: Hvid

Bruserarmatur
Farve: Krom
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værelse

VASKERUM
PLAN 1:100

Vaskerum

Forrum

1,9 m
Teknikrum
/ Depot

Forrum

Cykel/
barnevognsrum

WC/Bad

Forrum

Entre

Stue

Værelse
Soveværelse

Illustration af vaskemaskiner

I niveau med indgangspartiet indrettes en enkelt unit
med fælles vaskerum, cykeldepot og teknikrum. Disse
placeres som udgangspunkt i den unit, der er tættest på
adgangspartiet.
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Køkken

Illustration af vask i vaskerum

INVENTAR

MATERIALER & FARVER

Klinker
Farve: Hvid

Bordplade
Farve: Hvid
Betalingsautomat
Side 1 af 1
Side 1 af 1

Vandhane
Materiale: Stål
Bordplade
Farve: Hvid

Gulve
Vinyl, mørkegrå

Hængsler til skabe
Kolon

Bordplade med indbygget vask
Materiale: Stål

Vaskemaskine
2 stk

Tørretumbler
1 stk
http://www.saniva.dk/baseline-tc7310.png

http://www.saniva.dk/topline-xx20.png

22-02-2018

22-02-2018
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KONSTRUKTION
AF UNIT
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HOVEDKONSTRUKTION UNIT

FACADE ISOLERING

Facader isoleres med 240 mm
sandwichpaneler opsat / skruet
direkte på betonvægelementer.
PRÆFABRIKERET
BETONELEMENTER

Over fundament opsættes præfabrikerede
betonelementer for
vægge (150 mm).

PRÆFABRIKERET
BETONELEMENTER

VINDUER

Vinduer i ”Units”
er VELFAC 200
Energy.

Over fundament udlægges
præfabrikerede betonelementer for dæk (180 mm).
Dæk udføres som ”filigrandæk” udstøbt til færdig
tykkelse efter udlægning.
Dæk mellemunderstøttes
af stålbjælke/-søjle

FACADEBEKLÆDNING

Facadebeklædning er 8 mm fibercementplader opsat på 25 mm
vandrette ventilatonsafstandslister
i stål.

FUNDAMENT

Fundamenter i beton
støbt insitu.
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UNIT TAGKONSTRUKTION
TAG

Tagkonstruktionen udføres som stålkonstruktion
opsat på øverste dæk.
Tage udføres som ”varmt
tag” med tagtrapezplade
og tagisolering oplagt på
stålrammekonstruktion.
Tagdækning er tagpap.

Tagdækning

Isolering

Trapezplader

Stålkonstruktion

Filigrandæk
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KONSTRUKTION UNIT

LOFTER

Alle lofter i bad og forrum er nedsænkede glatte gipspladelofter,
der slutmales efter montage.
Lofter i værelser er betondæks
malerbehandlede undersider.
DØRE

Døre er glatte, malede og med
sparkeplader – som Swedoor.
Toiletdøre er vådrumsdøre. På
døre imellem units og fællesarealer samt døre til hvert værelse
monteres Offline Salto låsesystem.

LETTE VÆGGE

Lette vægge imellem værelser, forrum og baderum
udføres som isolerede
stolpevægge beklædt med
OSB- og gipsplader.
INSTALLATIONSVÆG

I forrum (gang, studierum og
køkken) i hver unit opføres
desuden ”installationsvæg”
med beklædning i birkekrydsfinér.
GULVE

VÆGGE

Alle vægge omkring ”Units” er elementbetonvægge.

Gulve i værelser og forrum
udføres som lette opklodsede
strågulve med gulvplader og
linoleumsbelægning. Gulve i
baderum udføres som tunge
gulve med klinkebelægninger
på isolerede pudslag.
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AKUSTIK
Akustikforhold
BR06 fastsætter bestemmelser for luftlydisolation mellem boligenheder indbyrdes
og mod fællesrum, og der stilles krav for efterklangstider i gange og trapperum. I
alle rum stilles der krav om et maximalt trinlydsniveau.
Forslaget opererer med at hver etage som udgangspunkt indeholder 2 boenheder
adskilt af det brandsektionerende trapperum. Dvs. at hver boenhed som udgangspunkt indeholder 2 units og et fællesrum.
Lydisoleringskravene mellem 2 boenheder overholdes vandret og lodret. Der udføres ikke lyddør til de enkelte værelser.
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Der stilles ikke særlige krav til akustikken i fælles opholdsrum, men for at gøre
rummet attraktivt for ophold, reguleres akustikken, således efterklangstiden lever
op til AT´s krav til møderum på arbejdspladser.
Efterklangstiden i de åbne trappe- og gangarealer forventes at leve op til kravene
ved etablering af akustikregulerende overflade/-materialer.
Trinlydsniveauet forventes overholdt med de foreslåede dæk- og gulvkonstruktioner.

INSTALLATIONER
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INSTALLATIONSFORHOLD
Indblæsning
Udsugning
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INSTALLATIONSFORHOLD
VAND, VARME, AFLØB, VENTILATION, EL- & LYSINSTALLATIONER

Spildevandsledninger
Spildevandet fremføres via installationsskakte og krybekælder til kloakstikledning. Afløbssystemet udluftes over tag.
Koldt- og varmtvandsinstallationer
I samtlige bygninger fremføres det kolde vand via krybekælder til teknikrum, hvor
fælles vandmåler er opsat. Det varme brugsvand produceres ved gennemstrømningsopvarmning i en fjernvarmeunit opsat i teknikrummet.
Koldt-, varmt- og cirkulationsvand fremføres i kobberrør fra teknikrum til lodrette
installationsskaktene. Fra fordelingsarrangement i hver bolig fordeles koldt- og
varmtvand i PEX-rør i gulve og vægge til koblingsdåser i vægge.
Varmeanlæg
Fjernvarmeledninger fremføres i terræn via krybekælder til fjernvarmeunitten i
teknikrum. Fra fjernvarmeunitten fremføres varmen til lejlighederne via stigstrenge i skaktene.
Hver boenhed opvarmes med radiatorer og konvektorer og gulvvarme i badeværelserne. Fællesrum opvarmes med konvektorer. Vaskerum og trapperum i
niveau 0 opvarmes ved gulvvarme.
Ventilationsanlæg
Boenheder, fællesrum og vaskeri forsynes med komfortventilation med indblæsning og udsugning. Ventilationsaggregatet er placeret i tagrummet med indtag
og afkast over tag.
Fra ventilationsaggregaterne føres indblæsnings- og udsugningskanaler via tagrummet til lodrette installationsskakte.
Udsugnings- og indblæsningskanaler i boenhederne forsynes med lyddæmper
og fremføres skjult i rørkasser i lejlighederne. Udsugning sker fra køkken og ba-

deværelse og indblæsning af erstatningsluft i køkken og værelse.
Fællesrum ventileres ved udsugnings- og indblæsningsarmaturer isat vægge
mod units.
El- og lysinstallationer
El-forsyning
Elforsyning sker via nedgravede forsyningskabel fra kabelskabe til bygninger.
El-lysinstallationer
Der udføres faste belysningsarmatur over alt suppleret med pendler i boliger og
fællesrum.
Alle belysningsarmatur bestykkes med LED lyskilder.
Belysning i fællesarealer tændes med PIR sensorer.
Kraftinstallationer
Der udføres kraftinstallation til alt strømforbrugende maskinelt udstyr såsom kogeplader, ovn i boliger og fællesrum, vaskemaskiner og tørretumblere i vaskeri,
ventilationsanlæg på loft, pumper, el-frostsikringsanlæg i teknikrum samt lift ved
trapperum.
Svagstrømsinstallationer
Der udføres installationer for varslingsanlæg, telefon, antenneanlæg, intern EDB
net samt installationer for Salto online døre.
Der udføres desuden installationer for betalingssystem for vaskerianlæg.
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BRANDSTRATEGI
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BRANDSTRATEGI

Standardkollegierne baseres på, at beboerne deler en lejlighed – som var det en
almindelig familie. Dvs. der er soveplads for 1 til 2 personer i hvert soverum, et
fælles køkken og en opholdsstue. Med denne indretning opnås maksimalt et samlet
personantal på 48 personer for hver bygning. Typisk vil der være dog skulle være
plads til teknikrum og evt. lærerbolig indenfor den samlede geometri, og dermed et
lavere personantal.
Det er også muligt at indrette en bygning med mindre lejligheder på mere traditionel
vis, og hvor hver lejlighed har sit eget køkken og bad. I bygninger indrettes fællesrum.
Hver lejlighed udgør en brandcelle, som er mindre end 150 m², og den har udgang
til flugtvejstrapperum.
Flugtvejstrapperum udgør egen brandsektion med udgang direkte til terræn i det
fri. Elevatorer placeres i trapperum. Alle soverum og opholdsrum forsynes med redningsåbning. Bygningen er i højst 3 etager og alle redningsåbninger er indenfor
håndstigers rækkevidde.
Bygninger opdeles generelt med brandsektionering i etageadskillelse, dermed bliver hver brandsektion mindre end 600 m².
For at sikre at beboerne varsles i tilfælde af brand, forsynes hvert sove- og opholdsrum med røgalarmanlæg, som tilsluttes bygningens normale strømforsyning og
forsynes med batteribackup. Røgalarmerne indenfor hver lejlighed serieforbindes,
hvilket medfører aktivering (alarm) af alle røgalarmerne – uanset hvilken af dem der
detekterer røg.

GBR 2006 følges i øvrigt, her angivet i korte træk:
• Bygningen placeres fritliggende på grunden.
• Brandsektionering udføres som bygningsdel klasse BS 60, med døre klasse BD
60.
• Døre fra boliger til flugtvejstrapperum kan dog udføres som BD 30, og døre fra
flugtvejsgange til flugtvejstrapperum som F 30.
• Brandceller udføres som bygningsdel klasse BD 60 med døre klasse BD 30.
• Glaspartier i brandklassificerede vægge udføres med væggenes generelle klassifikation.
• Elevatorer placeres i flugtvejstrapperum og udføres i ubrændbart materiale.
• Trapperum forsynes med lysningsbredde på min. 0,2 m og forsynes med 1 m²
røglem i top.
• Alle redningsåbninger placeres således de kan nås med håndstige.
• Adgang for brandkøretøj sikres ad kørevej frem til en afstand på max. 40 m fra
enhver adgangsdør til bygningen.
• Bygningens bærende konstruktioner fra fundament til gulv i øverste etage; BS 60,
Konstruktion der alene bærer tag; dog BD 30.
• Bærende konstruktion i flugtvejstrapper; BS 30.
• Tag forsynes med klasse T tagdækning.
• Udvendige vægoverfalder udføres med klasse 1 beklædning.
• Indvendige vægoverflader i flugtveje udføres med klasse 1 beklædning, øvrige
vægge inde i boliger kan udføres med klasse 2 beklædning.
• Lofter udføres med klasse 1 beklædning.

Hver lejlighed forsynes med røgalarmer og vandslange med strålespids tilsluttet
vandforsyningen i køkkenet.
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DORMITORY
Brandsektionering BS 60

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

Brandcelle BD 60
2,5 m

Vinkelsmitte sikring
2,5 m BD 60
Flugtvejsretning
Udgang

R

Redningsåbning

Der opdeles med to delelejligheder pr. etage, hver med
udgang direkte til flugtvejstrapperum.
Hver lejlighed har 4 soverum, hvert soverum tilegnet 2
beboere. Eventuel lærer-/ inspektørbolig indrettes som
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selvstændig lejlighed i to plan. Dermed opnås forsvarlig brandmæssig opdeling og flugtvejsforhold, jf. ovennævnte brandstrategi.

FLATSHARE
Brandsektionering BS 60

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

Brandcelle BD 60
2,5 m

Vinkelsmitte sikring
2,5 m BD 60
Flugtvejsretning
Udgang

R

Redningsåbning

Der opdeles med to delelejligheder pr. etage, hver med
udgang direkte til flugtvejstrapperum.
Hver lejlighed har 4 soverum, hvert soverum tilegnet én
beboer. Eventuel lærer-/ inspektørbolig indrettes som

selvstændig lejlighed i to plan. Dermed opnås forsvarlig brandmæssig opdeling og flugtvejsforhold, jf. ovennævnte brandstrategi.
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APARTMENT
Brandsektionering BS 60

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

Brandcelle BD 60
2,5 m

Vinkelsmitte sikring
2,5 m BD 60
Flugtvejsretning
Udgang

R

Redningsåbning

Der opdeles med 4 mindre lejligheder pr. etage. Pga.
bygningens udformning indrettes med gangforløb, som
i den ene ende har adgang direkte til flugtvejstrapperum, og i den anden ende etableres sekundær flugtvej
til udvendig flugtvejstrappe. Endvidere etableres fælles
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opholdsrum, indrettet i egen brandcelle. Dermed opnås
forsvarlig brandmæssig opdeling jf. ovennævnte brandstrategi og blind ende af flugtvejsgang imødegås ved at
tilføje sekundær trappe, der anses forsvarlig selvom den
placeres i det fri, og betjener op til 2. sal.

BOLIGER
Brandsektionering BS 60

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

Brandcelle BD 60
2,5 m

Vinkelsmitte sikring
2,5 m BD 60
Flugtvejsretning
Udgang

R

Redningsåbning

Der opdeles med 2 mindre og 2 lidt større lejligheder pr.
etage. I øvrigt samme princip som for ”apartments”.
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TEKNISK KATALOG
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TERRÆN

Støttemure og værn

Belægninger

STØTTEMURE OG VÆRN
Udvendige støttemure udføres i 200 mm armeret
beton.

BELÆGNINGER
Nyanlagte stier udføres med belægning af stabilt
grus.

Udvendige værn i galvaniseret stål udføres som;

Adgangsforhold omkring indgangspartierne udføres generelt af fliser på 40x60 cm, afsluttet med
kantsten.

•
•
•
•

Balustre i 50 x 50 mm RHS-stål
Håndliste i 50 x 10 mm fladstål
Halvrund håndliste i hårdttræ
Påsvejste fodplader for montage

58 STANDARDKOLLEGIER

MEFA Copenhagen (701)

POSTKASSER
Ved hver bygning opsættes postkasser som MEFA
Copenhagen (701), som leveres i sektioner inkl.
stander og skråtag. Valg af farver, antal og placering vil fremgå af hovedprojekt.
LEGEPLADS
Der etableres legeplads- og opholdsarealer ved
hver bebyggelse. De konkrete legeplads- og
opholdsarealer bearbejdes endeligt som del af de
enkelte hovedprojekter.

BETONKONSTRUKTIONER

Insitu støbt betonfundamenter

Filigrandæk

Betonelementer

FUNDAMENT
Bygningerne funderes overalt på fjeld med insitustøbt armeret beton;

FILIGRANDÆK
Dæk udføres som 180 mm filigranbetondæk over
krybekældre og samtlige etageplan;

VÆGELEMENTER
Vægelementer udføres som 150 mm præfabrikeret
helstøbte betonvægge.

•

•

Betonvægge støbt på fabrik giver en høj opførelseshastighed. De formglatte overfalder er umiddelbar klar til malerbehandling. Derimod stilles der
store krav til transport- og løftegrej, og de sammenføjede elementer kan give en ringere stabilitet.

•
•
•

200 mm fundament i insitustøbte armeret
beton
125 mm trykfast isolering
150 mm skørtfundament i insitustøbte
armeret beton
190 mm indvendig trykfast isolering

•

60 mm filigrandæk med indstøbt konstruktionsarmering og filigrandragere
120 mm udstøbt overbeton
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STÅLKONSTRUKTIONER

Tagkonstruktion

Ståldrager og -søjler

TAGKONSTRUKTIONER I TAGRUM
Taget udføres som en stålkonstruktion, der fastgøres til betonkonstruktion med en taghældning på
12°;

STÅLDRAGERE OG -SØJLER
Som understøtning af dækkonstruktioner monteres
ståldragere og -søjler. Dragere indstøbes i betondæk. Søjler i units placeres skjult i lette vægge,
mens søjler i fællesrum er fritstående.

•
•
•
•

Momentstive stålrammer
Vindtræks-/trykbånd til afstivning
Afstandsbjælker som underlag for
elementer og højprofilstålplader
Bolte og fastgørelser af stålkonstruktionen
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•
•

HE220B ståldragere
HE100B stålsøjler

15 mm conlit

BRANDISOLERING
Som brandsikring af stålkonstruktioner, der ikke
i øvrigt inddækkes i lette vægge, beklædes med
2x15 mm CONLIT. Stålkonstruktioner i tagrum
brandbeklædes ikke.

TAGKONSTRUKTIONER

TAG OG HALVTAGE

330

Tagpap

180

Tagkanter/sterne

80

Isolering og dampmembran

70

70 mm stålhøjprofilplade
stålkonstruktion i tagrum

LODRET SNIT

Tagkonstruktion

TAG
Alle tagflader/rum opføres som varmt tag og består
af en isoleret stålrammekonstruktion med tagpap;

TRAPEZPLADE
Højprofilstålplade er som 70 mm galvaniseret stålhøjprofilplade som Muncholm EM-70R/800.

•
•
•
•
•
•

ISOLERING
Isolering er som Rockwool Hardrock Energy,
som er en stiv og hård plade, der er fremstillet af
ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld. Pladen har en højere densitet, hvilket medfører en høj
trædefasthed.

2 lag tagpap
180 mm Rockwool Hardrock energi
Dampmembran
80 mm Rockwool Hardrock energi
Højprofilstålplader
Stålkonstruktioner

TAGPAP
Produktet er en polymermembran med armering
af polyesterfilt, der er imprægneret med bitumen.
Den er derefter belagt på over og undersiden med
SBS-polymerbitumen.
TAGKANTER/STERNE/UDHÆNG
Tagkanter inddækkes med 2 mm inddækningsprofiler, og udhæng langs tagenes afvandingsside
belædes med lodret beklædning som øvrig facadebeklædning.
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8

UDE

150

150

425

240

425

25
240

UDE

25
8

FACADER

VANDRET SNIT

INDE

VANDRET SNIT

INDE

stålkonstruktion i tagrum

240 mm Paroc panel

Facadekonstruktion

UDE

Facadeplader

240

275

25
240

275

8
25
8

Ventilationslister
UDE

Bagvægselementer

INDE

INDE

VANDRET SNIT

Facadekonstruktion i tagrum
VANDRET SNIT

FACADEKONSTRUKTION
Facaderne udføres alene i uorganiske materialer;

KLIMASKÆRM
Cembrit Plan med tilhørende systemprogram:

•
•
•

•
•

8 mm fibercementplade
70 mm ventilationslister
240 mm PAROC-panel type AST L

Facadekonstruktionen monteres generelt på de
150 mm præfabrikerede bagvægselementer i beton. I tagrum monteres de dog på stålkonstruktion.
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•
•
•

8 mm fibercementplade
25 x 70/100 mm vandrette ventilationslister
i 0,7 mm stål
Montageskruer
EPDM-bånd
Hjørne-, afslutningsprofiler og ventilationsprofiler

PAROC
240 mm PAROC-panel type AST L, 			
monteret lodret
INDDÆKNINGER, M.M.
Der udføres inddækninger, løskanter, indskud,
vandnæser og sålbænke i 2 mm pulverlakeret aluminium i farve som facadebeklædning.

2

INDVENDIGE LETTE VÆGGE
70

95

VANDRET SNIT

VANDRET SNIT

Type 3

25

Type 1

25

95

45

25

95

25

VANDRET SNIT

145

25

25

95

145

25

VANDRET SNIT

VANDRET SNIT

95

95

25

VANDRET SNIT

70

25

45

25

Type 2

70

95

25

VANDRET SNIT

Stållægteskelet

45/70/95 mm isolering

Pladebeklædning

VANDRET SNIT

INDVENDIGE LETTE VÆGGE, TYPE 1
Indvendige skillevægge type 1 er som Danogips
VE MR95 450 AA/AA M45 systemvægge, med
følgende ændringer;
•
•
•
•
•
•

12,5 mm gipsplade
12 mm OSB-plade
95 mm stållægteskelet
95 mm mineraluld
12 mm OSB-plade
12,5 mm gipsplade

Type 1 er den mest gennemgående indvendige
vægtype og optræder stort set over alt.

INDVENDIGE LETTE VÆGGE, TYPE 2
Indvendige skillevægge type 2 er som Danogips
VE MR45 450 AA/AA M45 systemvægge;
•
•
•
•
•
•

12,5 mm gipsplade
12,5 mm gipsplade
45 mm stållægteskelet
45 mm mineraluld
12,5 mm gipsplade
12,5 mm gipsplade

Type 2 optræder alene ved baderum og depoter i
fællesrum, hvor disse ikke indgår i en brandcelle
eller -sektionering.

INDVENDIGE LETTE VÆGGE, TYPE 3
Påforingsvægge bestående af;
•
•
•
•
•

12,5 mm gips
12 mm OSB-plade
70 mm stålrigleskelet
70 mm isolering
(Betonfundament)

Type 3 optræder som indvendige påforingsvægge,
hvor kælder i niveau 0 udnyttes.
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INDVENDIGE LETTE VÆGGE

Skakte i 12 mm lakeret birketræsfinér

Paneler i 15 mm lakeret birketræsfinér

SKAKT I KRYDSFINER

PANELER I KRYDSFINER

Skakt for inddækning af ventilationskanaler i
fællesrum, gruppetavler i hver boenhed og over
skabe i køkken/studierum/gang i hver boenhed
udføres med skelet af lægter eller stålregler samt
beklædning i birkekrydsfinér monteret med ikke
synlige pladeskruer. Låge i installationsskakt i
boenhed som øvrige låger til overskabe.

Som del af det faste inventar beklædes én vægflade i samtlige fællesrum og værelser med 15 mm
birkekrydsfinerpaneler i str. H: 1500 x B: 700 mm.

•
•
•

12 mm lakeret birketræsfinér, kvalitet B/BB
45 x 45 mm lægter /reglar
40 x 40 mm vinkelbeslag skruet i væg/dæk
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Pladerne fungerer som del af det faste inventar,
mens der i forbindelse med inventarprojekt leveres
tilbehør til pladerne som hylder, bogkasser og Ø18
Pegs (rundpinde, længde ca. 10 cm).
Pladerne monteres på hele vægfladen fra gulv
til loft med i alt 8 spånskruer med undersænket
hoved på lægter, 500 mm cc. Lægterne formonteres på bagvæg med skruer, 500 mm cc.

Pladerne er langfineret med den ene overflade i
kvaliteten B (pudset, i princippet fejlfri og velegnet
til lakering). Overfladen lakeres med gennemsigtig
mat lak.
Udvalgte plader perforeres med ca. 8 x 14 huller.
Hullerne er forborede, Ø18 og placeres 80 mm fra
hinanden.

INDVENDIGE LETTE VÆGGE

Cinca, NovaArquitectura & arquitectos

Ivarson Masterboard

MK-godkendt vådrumssystem

FLISER

VÅDRUMSPLADE

På vægge i brusenicher i baderum opsættes
fliser som Cinca, NovaArquitectura & arquitectos,
2,5x2,5 vægfliser, farve: white 5500.

Til samtlige lette vægflader, der vender mod
baderum eller vaskerum anvendes vådrumsplader
som 12 mm Ivarsson kalciumsilikatplade MASTERBOARD®. Pladen tåler fugt og modstår
råd og svamp.
Længde mm 				
Bredde mm 				
Tykkelse mm 				
Rumvægt per m3 kg 			
Bøjningsstyrke på tværs 		
Bøjningsstyrke på langs 		
Bevægelser pga. fugt 30-90 % RL

2500 (± 3)
1200 (± 3)
12 (± 0,5)
ca. 1167
MPa 7,0
MPa 4,6
% 0,1

VÅDRUMSMEMBRAN
På gipsvægge i brusenicher og vaskerum etableres et MK-godkendt vådrumssystem som
smøremembran som LIP vådrumssystem.
Forbrug 				
ca. 1,3 kg/m2
Afhærdning 				
ca. 3 timer
Aftræksstyrke Tørlagring 		
1,49 N/mm2
Aftræksstyrke 21 døgn i vand
1,13 N/mm2
Aftræksstyrke 14 døgn ved 70°C
1,73 N/mm2
Aftræksstyrke på friskt afretningslag 0,66 N/mm2
Vandtæt mod vandtryk op til 10 m vandsøjle
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LOFTER

LODRET SNIT

P45 pr c/c 1200 mm

S25

S25

S25

300

300

300

300
VANDRET SNIT

LODRET SNIT

300

S25

150

MSKP 70

S25

75

S25

75

MSKP 70
P45 pr c/c 1200 mm

Betonloft

300

LODRET SNIT

Gipsloft

Træbetonloft
LODRET SNIT

75

VANDRET SNIT

150

75

75

150

75

LODRET SNIT

VANDRET SNIT

Knauf systemloft

GIPSLOFTER
Alle lofter i bad, gang og køkkener i hver unit er
nedsænkede loftsystemer med glatte gipsplader
som;
•
•
•
•

Knauf LN P45-S25 450 AA
P45 profiler
S25 profiler
1 lag Classic 1 Board

25 mm Troldtekt Akustik Plus

TRÆBETONLOFTER
Alle lofter i fællesarealer, over gangarealer samt
under underside af gangarealer udføres akustikregulerende loftbeklædning monteret på betondæk;
•
•
•
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45x45 mm + 22x100 mm krydsforskalling
pr 600 mm.
25 mm Troldtekt Akustik Plus, 600x1200
mm, hvidmalet 101, Fin struktur 1,5 mm
Monteret med indfarvede montageskruer

Hvidmalede betonlofter

BETONLOFTER
Alle loftsflader uden fastmonterede og nedsænkede loftsplader udføres som malerbehandlede
betonlofter.

60

190

1

GULVE

LODRET SNIT
LODRET SNIT

KRYBEKÆLDER

Tunge
gulve 2 - LETTE GULVE PÅ ETAGEDÆK
DÆK
TYPE

60

60

180
120

180
120

340

350

45

75

100

75

10

22

Lette gulve

LODRET SNIT

LODRET SNIT

530

180
120

Beton, støbe/glideunderlag og isolering

190

190

60

60

Gulvspånplade, strøkonstruktion og isolering

540

180
120

45

75

75

100

10

22

DÆK TYPE 3 - LETTE GULVE PÅ DÆK MOD KRYBEKÆLDERDÆK

180
120

340

75

75

10

KRYBEKÆLDER
LODRET
SNIT
LETTE
GULVE
Der udføres undergulve som underlag • Novopan Spaandex Gulv 		
for vinyl-belægninger i fællesarealer,
V20, 22 mm gulvspånplade
gangarealer, samt for linoleumsbelægninger i værelser og entré/unit- • 50 mm mineraluld
køkken/studieplads;
• Opklodset strøkonstruktion af 		
63x40 mm Kerto gulvstrøer 			
på 120 x 120 mm bløde brikker.

TUNGELODRET
GULVE
KRYBEKÆLDER
SNIT
Der udføres afretningslag med tynd- • Selvnivellerende tyndpudslag
puds som underlag for vinylgulve i • Armeringsnet til varmeslanger i
DÆK TYPE
4 -TUNGEniveau
GULVE
ETAGEDÆK
baderum
og trapperums
0, PÅbaderum,
vaskerum, samt trappe
samt for flisegulve i vaskerum, cykelrums og gangarealers niveau 0)
depoter og teknikrum, samt for måtter • 80-90 mm betonlag
i trapperums niveau 0;
• Støbe/glideunderlag
• 50 mm trykfast isolering på
betondæk
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LODRET SNIT

GULVE

FORBO marmoleum fresco

FORBO eternal

LINOLEUMSGULVE
Linoleumsbelægning i værelser og entré/unit-køkken/studieplads udlægges i fabrikat som;

VINYLGULVE
Vinylgulve i fællesarealer, fælleskøkkener og
gangarealer udlægges i fabrikat som;

•
•

•
•

2,5 mm FORBO marmoleum fresco
Farve som 3860 silver shadow

2 mm FORBO eternal
Farve som 10012 pebble stucco

Cinca fra NovaArquitectura & arquitectos

KLINKEGULVE
På gulve i baderum, vaskerum, cykeldepoter og
teknikrum udlægges klinker som Cinca fra NovaArquitectura & arquitectos;
Baderum;
•
Format 20x20 cm
•
Farve som sky blue no. 5512
Vaskerum, cykeldepoter og teknikrum;
•
Format 60x60 cm
•
Farve som white 5500
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GULVE

Kåbe kombi textil

GUMMIMÅTTE
Lamelmåtter i trapperummets adgangsniveau
udlægges i fabrikat som;
•
•

Kåbe Kombi Textil
Tykkelse 24 mm

14 x 65 mm fodlister i fyr

FODLISTER
Langs alle kanter på linoleums- og vinylbelagte
gulve opsættes fodlister i 14 x 65 mm fyr.
Fodlister, skyggelister m.v. fuldspartles og behandles med hvid akrylplastmaling.

MK-godkendt vådrumssystem

VÅDRUMSMEMBRAN
På gulve i baderum og vaskerum etableres et MKgodkendt vådrumssystem som smøremembran
som LIP vådrumssystem.
Forbrug 				
ca. 1,3 kg/m2
Afhærdning 				
ca. 3 timer
Aftræksstyrke Tørlagring 		
1,49 N/mm2
Aftræksstyrke 21 døgn i vand
1,13 N/mm2
Aftræksstyrke 14 døgn ved 70°C
1,73 N/mm2
Aftræksstyrke på friskt afretningslag 0,66 N/mm2
Vandtæt mod vandtryk op til 10 m vandsøjle
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Forside > Erhverv > Teknisk info > VELFAC 200 ENERGY > Greb & tilbehør > Paskvilgreb
med børnesikring

VINDUER OG DØRE

Paskvilgreb med børnesikring
Monteret med børnesikringsknap.
Nyt termisk materiale, der er behageligt
lunt at røre ved.
Matforkromet overfladefinish.

Gående 3-lags vindue

Stående 3-lags vindue

Standardgreb samt åbningsbremse og ”børnesikring”

Tilbage

VELFAC 200 ENERGY
Vinduer er Velfac 200 Energy med standardgreb
og udvendige ramme i pulverlakeret aluminium.
Faste og oplukkelige vinduer i fabrikat som Velfac
200 Energy.
Både faste og oplukkelige vinduer er med udvendig ramme i pulverlakeret aluminium og med
karme i træ i en dybde af 149 mm.
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Oplukkelige vinduer er med udadgående rammer
jvf. vinduesoversigt.

I vinduer, hvor glas går til gulv, isættes sikkerhedsglas.

Vinduerne forsynes med standardgreb samt åbningsbremse og ”børnesikring”.

Omkring alle vindueslysninger monteres tilsætninger i 15 mm hvidmalede MDF-plade i vinduers not.

Ruderne er 3-lags termoruder med argonfyldning
og lavemissionsbelægning, til opfyldelse af minimum varmeisolerende egenskab på 1,0 W/m2K.
Afstandsprofil mellem glas er med lav kuldebro
som “warmedge”. Den samlede U-værdi for vinduespartierne dimensioneres til max 0,9 W/m2K.

Omkring vinduer monteres 14 x 65 mm fyrlister
som indvendige indfatninger.
Indfatninger og tilsætninger, m.v. fuldspartles og
behandles med hvid akrylplastmaling.
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NB:
Profildybder e
Produktionste
Alle mål er i m

NB:
Profildybder e
R = Rednings
Produktionste
S = Sikkerhed
Alle mål er i m

1770

Vinduesoversigt
1:50

R = Rednings
S = Sikkerhed
KATALOG OVER STANDARDER 71

GLASPARTIER
1:50
VINDUER OG

DØRE
310

310

Glas/alu partier i facader
Eksempel på opstalt
1:100

Glas/alu partier i facader
Principdetalje, vandret
1:20

GLAS-/ALUPARTIER
SCHÜCO

indfarvede inddækninger samt tætninger med
EPDM-dug.

Generelt er glaspartier pulverlakeret SCHÜCO
glaspartier med lodrette selvbærende profiler i
aluminium.

Som del af systemleverancen indgår beregning og
levering af div. beslag og øvrige fastgørelser.

Glaspartierne udføres med 12 mm dækkapper,
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Gående vinduer, døre og røgudluftning i dobbellthøje rum udføres med specialkarm for indbyg-

ning i facadesystemet og leveres med motoropluk
og tryk for åbning. Føringsvej og kabling fra døre
og vindue til tryk samt tilslutning, udføres af elektriker.
Greb er SCHÜCO standard i aluminium.
Al stål pulverlakeres i farver, der vil fremgå af farveoversigt ifm. hovedprojekt.

VINDUER OG DØRE

Udvendige glasparti
FW 50+ HI

UDVENDIGE GLAS-/ALUPARTIER
SCHÜCO
Facadepartier i glas og aluminium udføres som
FW 50+ HI med en profildybde på 310 mm. Vandrette frie sprosser har en profildybde på 125 mm.
System FW 50+ HI yder en optimal varmeisolering,
god lyddæmpning og en nem og hurtig montage.

Udvendige glasparti
FW 50+ HI

Hvor partierne spænder over mere end to etager i
højden (apartment), udføres beslag til fastgørelse
på bagvedliggende vandret stålbjælke for overførelse af vandret last.
Glaspartierne udføres med henholdsvis 2-lags
termoruder med suncoolbelægning og isolerede
blændfelter med farvet glas. Der isættes sikkerhedsglas i nødvendigt omfang.

Udvendige døre
Schüco ADS 70

Der opsættes vertikale Schüco ALB lameller som
udvendig solafskærmning. De faste, store lameller
beskytter mod overophedning, optimerer lysindfaldet og øger komforten i fællesrummene. Solafskærmningen opsættes i nødvendigt omfang, som
afklares i forbindelse med hovedprojekt.
Udvendige døre er som Schüco ADS 70.
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VINDUER OG DØRE

Indvendige glasparti
FW 50+ FR60

INDVENDIGE GLAS-/ALUPARTIER
SCHÜCO
Imellem gangarealer og fællesrum, teknikrum eller
dobbelt høje rum over fællesarealer (apartments)
isættes BD60 glas-/aluvægge som FW50 + FR60.

74 STANDARDKOLLEGIER

Indvendige glasparti
FW 50+ FR60

Profildybde 105 mm og profilbredde 50 mm.
Døre er ADS 80 FR 60 med dørpumpe/ABDL.
Glaspartierne udføres med enten enkeltlag F-60
PILKINGTON Pyrodur eller Contra Flam mono

Indvendige døre
ADS 80 FR 60 med dørpumpe

I trapperum i dormitories isættes glaspartier med
døre og glas som udvendige glaspartier FW 50+
HI.

VINDUER OG DØRE

Udvendige døre
Swedoor
UD1

Indvendige døre
Swedoor
D1 + D3 + D5-6

Indvendige døre
Swedoor
D2

Indvendige døre
Swedoor
D4

UDVENDIGE DØRE
SWEDOOR

UDVENDIGE DØRE
SWEDOOR

Udvendige døre, der ikke indgår i glas-/alupartier
er 11M glatte massive Swedoor med 150 mm dybe
trækarm og 14 mm alu-bundstykke.

Generelt er indvendige døre glatte massive
Swedoor med trækarm og bundstykke.

Dørblade er isolerede med rund glasudskæring
Ø30 cm. Der monteres 300 mm sparkeplader på
begge dørbladsider. Døre er BD30 og 35dB.
Valg af farver vil fremgå af farveoversigt ifm.
hovedprojekt.

Omkring ud- og indvendige døre samt monteres
14 x 65 mm fyrlister som indvendige indfatninger.
Indfatninger, m.v. fuldspartles og behandles med
hvid akrylplastmaling.
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VINDUER OG DØRE
UDVENDIGE DØRE :
ID
UD1

RUM
UDE

RUM
CYKELDEPOT

H
21M

B
11M

BRAND
BD30

LYD

LUKNING

35dB

PUMPE

BUNDSTYKKE
ALU 14 MM

KARM
TRÆ /
D:150MM

SALTO
ONLINE

BESÆTNING

JA

CARL F 2000,
GØTEBORG,
LANGSKILTE

LÅSE- SPARKEKASSE PLADE
RUKO

ØVRIGT

INDADGÅENDE /
300 MM ISO. DØRBLAD /
GLAS Ø30

NOTE:
Alle mål er i mm.

Døre der indgår i indvendi

INDVENDIGE DØRE :
BUNDSTYKKE

KARM

SALTO
OFFLINE

BESÆTNING

LÅSE- SPARKEKASSE PLADE

RFS 5x40 MM

TRÆ /
D:147MM

JA

XS4-S40,
LANGSKILTE

RUKO

PUMPE

RFS 5x60 MM

TRÆ /
D:147MM

JA

XS4-S40,
LANGSKILTE

RUKO

35dB

PUMPE

RFS 5x40 MM

TRÆ /
D:147MM

JA

XS4-S40,
LANGSKILTE

RUKO

300 MM

ABDL

RFS 5x40 MM

TRÆ /
D:147MM

JA

XS4-S40,
LANGSKILTE

RUKO

300 MM
300 MM

RUM

RUM

H

B

BRAND

LYD

D1

FÆLLESAREAL /
GANG

UNITS MED
BOENHEDER

21M

10M

BD30-M

35dB

21M

10M

BD60

47dB

21M

10M

BD30

D2
D3

UNITS MED
KONTAKTLÆRERBOLIG
UNITS MED
FÆLLESAREAL /
DEPOTER/TEKNIK /
GANG
VASKERUM
TRAPPERUM

LUKNING

D4

FÆLLESAREAL /
GANG

TRAPPERUM

21M

10M

BD60

40dB

D5

TEKNIK /
CYKELDEPOT

FORDELINGSGANG

21M

10M

BD30

35dB

ALU /
6 MM SPRÆKKE

TRÆ /
D:147MM

JA

XS4-S40,
LANGSKILTE

RUKO

D6

VÆRELSE

FORDELINGSGANG /
KØKKEN /
STUDIEPLADS

21M

9M

35dB

ALU /
6 MM SPRÆKKE

TRÆ /
D:147MM

JA

XS4-S40,
LANGSKILTE

RUKO

D7

BAD

FORDELINGSGANG /
KØKKEN /
STUDIEPLADS

21M

9M

ALU 14X40 MM /
6 MM SPRÆKKE

TRÆ /
D:100MM

TOILETBESÆTNING,
CARL F 2000, GØTEBORG, LANGSKILTE

RUKO

Døroversigt
1:50
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D1, D2

D3, D4, D5

1085

886

2089

2089

986

D6, D7

For dørtypers lokalisering
SIGNATUR:

2089

986

HENVISNINGER:

ØVRIGT

2115

ID

UD1

VINDUER OG DØRE
LOFTS- OG KRYBEKÆLDERLEMME :
RUM

RUM

H

B

L1

UDE

KRYBEKÆLDER

15M

L2

UDE

TAGRUM

8M

L3

TRAPPERUM

TAGRUM

BRAND

LYD

LUKNING

SALTO
ONLINE

KARM

8M

ALU

TRÆ /
D:150MM

CYLINDER/VRIDER

RUKO

8M

ALU

TRÆ /
D:150MM

CYLINDER

RUKO

STÅL

CYLINDER

RUKO

BD60

BESÆTNING

LÅSE- SPARKEKASSE PLADE

BUNDSTYKKE

300 MM

ØVRIGT
INDADGÅENDE /
ISO. DØRBLAD
UDADGÅENDE /
ISO. DØRBLAD

DEP. FOR UDDANNELS

STANDARDKOLLEGIER

785

PROJEKTFORSLAG

1485

785

785

Krybekælder-, tag- og loftslemme
1:50

LOFTSLEMME
TØRRING-STEP EI60
På øverste niveau isættes loftlemme i trapperummet. Loftlemmen skal opfylder følgende krav:
•
•
•
•
•

710 x 1210 mm hulmål
forsynet med folde- eller skydestige
varmeisoleret til min. U=0,6/m²K
underside egnet til montering af loftplade
aflåselig

L1

1185

L2

DØROVERSIGT

685

ID


Inspektionslem

L3

UDVENDIGE LEMME TIL KRYBEKÆLDER

INSPEKTIONSLEMME

Som yderdøre til teknikrum/vaskeri med fuld
sparkeplade på yderside/adgangsside. Format
8x15

Til adgang til inspektion i lodret installationsskakte
mv. isættes låge i 18 mm låger i birkefiner med
massive indlagte forkanter, lakeret med mat lak,
monteret med skjulte hængsler med 94° åbningsvinkel. Greb som på skabslåger fra Kolon.

UDVENDIGE LEMME TIL TAGFLADE
Som yderdøre til teknikrum/vaskeri. Format 8x8M
Inspektionslemme
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VINDUER OG DØRE

Greb og langskilte

Låsekasse og dørstopper

GREB, LÅSE OG BESÆTNING

som CARL F 2000, Gøteborg.

Udvendige døre som Schüco ADS 70 leveres
med motoropluk og tryk for åbning, monteres med
Online SALTO låsesystem og greb som standard
Schüco greb.

Indvendige døre som ADS 80 FR 60 leveres med
med pumpe, ABDL og Offline SALTO. Ved Offline
SALTO XS4-S40 langskilte monteres kompatible
greb, som CARL F 2000, Gøteborg.

Udvendige døre som Swedoor leveres med ruko
låsekasse, pumpe, Online SALTO låsesystem og
greb og langskilt kompatible med Online Salto,

Indvendige døre som Swedoor leveres med ruko
låsekasse og delvist med sparkeplader, pumpe,
ABDL og Offline SALTO. Ved Offline SALTO XS4-
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Motoropluk, ABDL og dørpumpe

S40 langskilte monteres kompatible greb, som
CARL F 2000, Gøteborg.
Dørpumpe er Dorma TS93N.

TRAPPER OG LIFT
Platf orm = 1 1 0 0
ink l. sik k erhedsliste

900
+15
Grube = 1630 - 0

Skakt længde = 1600

1100X1480

Platform = 1480
inkl. sikkerhedsliste

Udvendig betontrappe og rampe

Indvendig ståltrappe
NB: viste eksempel er en ligeløbstrappe med
håndlister i hårdt træ

180

Døråbning = 9 0 0

180

215

+1 5
G rube = 1 5 0 5 - 0

Lift

INDVENDIGE TRAPPER

UDVENDIGE TRAPPER

LIFT

Indvendige ståltrapper, pulverlakeret i samme
kulør som glas-/alu-profiler og leveret som systemleverance med:

Udvendige værn i galvaniseret stål med:

I hver bygning monteres 1 stk. handicaplift som
fabrikat Aritco type LP16, handicap lifte bestykkes
med Salto låse, gruppe 50mm, bæreevne 400k.
Skaktmål 1100X1480.

•
•
•
•
•

Trappevanger i fladstål
Trin-/reposbakker i bukket stålplade
Balustre/medløbere i 10 x 50 mm fladstål
Værn og håndliste i 50 x 10 mm fladstål
Halvrund håndliste i ask, Ø50

•
•
•
•

Balustre i 50 x 50 mm RHS-stål
Håndliste i 50 x 10 mm fladstål
Halvrund håndliste i hårdt træ.
Påsvejste fodplader på profilerne
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KØKKENER

KOLON skabe og skuffer

KOLON fronter og hængsler og
Furniture HandsOn greb

KØKKENER
Der etableres køkkener i fællesrum, samt i units i
apartment og boliger.

Køkkenelementerne er af fabrikat som Kolon;

I fællesrum placeres køkkenerne indrammet op
mod rummets ene endevæg, mens køkkener i
apartment og boliger integreres i væggen, der
beklædes med samme finéroverflade

•

•

•
•
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•

Skabskorpus i 19 mm hvide melaminbelagte spånplader
Skabskorpusforkanter i hvid slagfast 2 mm
ABS kant
Fronter i18 mm spånplade belagt med lak
eret birkefiner og kantet med en 2 mm
faset underlimet kraftig trækant.
Planforsænkede hængsler i børstet rust
fri stål til belastning op til 75 kg og en
åbningsvinkel på 270 grader.
Skuffer med fuldt udtræk og soft-close,

Bordplader i højtrykslaminat
og rustfrit stål

•
•
•
•
•
•

aluminiumsfarvede stålsider med kuglelejeløb og bund 16 mm hvid melamin.
Greb som furnipart HandsOn i krom
Sokler i grafitgrå
Bestikinddeler i plast
Bordplader er generelt i 33 mm højtrykslaminat i farven F6463 SHL hvid
Bordplade på køkkenø i fælleskøkken i
dormitory er 30 mm rustfri stålbordplade
med standard vulst kanter
Indramning i 19 mm højtrykslaminat i farven F6463 SHL hvid
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Solar type Ocus II

BELYSNING
Som udvendig belysning monteres der ved hver
adgangsdør et vægarmatur som fabrikat Solar type
Ocus II med LED lyskilde. Udvendig belysning
styres med PIR sensorer i de forskellige områder,
samt en fælles skumringsrelæ.
Belysning i fælles adgangsveje og trapperum udføres med indbygningsarmatur som fabrikat Esylux
type Elsa 165 med LED lyskilde.
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LM type flowerpot

Solar type LQ60 Wall

Belysning i fælleskøkkener, fællesrum og forrum/
køkken i boliger udføres med nedhængte, armatur der monteres som LM type flowerpot. Der
suppleres med indbygningsarmatur som fabrikat
Esylux type Elsa 165 med LED lyskilde. Under
overskabe i køkkener anvendes der planforsænket
LED armatur som fabrikat HTH.
Belysningsanlæg i baderum udføres med planforsænkede vandtætte downlight som fabrikat Solar
type Optic suppleret med armatur over spejl med
armatur som Solar type LQ60 Wall.

HTH LED armatur

Belysningsanlæg i værelser udføres med armatur
som type Supernova XS 330 Dim5. Der monteres
ekstra lampeudtag som beboerne selv kan tilslutte
til pendler.
Belysning af depoter, teknikrum, krybekælder og
loftsrum udføres med armatur som Solar type
Humid.
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EL

Solar type Excellence Flugt

NØD OG PANIKBELYSNING
Der udføres nød og panikbelysning af trapperum,
fordelingsgange og fællesrum med decentrale
forsynede nød og panik armatur.
Armatur er som Solar type Excellence Flugt armatur med indbygget batteri.

LK FUGA

STIKKONTAKTER
Der udføres stikkontakter, hvor man naturligt vil opsætte elektriske anlæg, samt ved adgangsdøre til
brug for rengøring. Stikkontakter i værelser dimensioneres som en almindelig bolig.
•
•
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Afbryder og stikkontakter som LK FUGA,
farve hvid med 63 mm ramme
Lampeudtag som LK Fuga serie 102D, 50
x 50 udtag, farve hvid med 63 mm ramme.

Tabula hovedtavle

TELEFON- OG EDBINSTALLATION
Der udføres telefonstik i bygningen med 1 NTP
stik i hvert værelse, fælleslokale, lift og teknikrum,
samt edb-stik i hvert værelse og i fælleslokale.
•

EDB-stikkontakt som LK FUGA, farve hvid
med 63 mm ramme

Der sikres internetforbindelse til Saltolåsesystemet
og betalingssystemet for vaskerier.

EL

Tabula hovedtavle

HOVEDTAVLE
I hver bygning etableres en hovedtavle placeret i
teknikrum.
Hovedtavler udføres som pladekapslede tavler
som Tabula og anvendes som målertavle, tekniktavler og gruppetavler for fællesinstallationer. De
anvendes ligeledes som fordelingstavle til gruppetavler i boligerne.

LK type UGL gruppetavle

UNDERTAVLER / GRUPPETAVLE
Undertavler / gruppetavler
Der udføres gruppetavle i hver boligenhed og alle
tavler forberedes for at der senere kan installeres
bimålere.
Undertavler/gruppetavler udføres som LK type
UGL, der planforsænkes i lette vægge/skakter.

Infopanel FMP2-B/DK for ESMI FX

INTERNT VARSLINGSANLÆG
Der udføres internvarslingsanlæg som fabrikat
Esmi FX med tryk ved alle døre mod det fri og ved
brandposter.
Der installeres automatisk melder og lydgivere
i hver boligenhed og i flugtvejene, mens central
placeres ved hovedindgang.

Målertavlen måler alt strømforbrug i hver bygning,
herunder forbruget for alle boliger og fællesforbrug.
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Vaskemaskine og tørretumbler som
Saniva Topline 7620 og
Baseline TC 7310

MASKINELT UDSTYR
Vaskefaciliteter;
•
Vaskemaskine for 6 kg som fabrikat		
Saniva type Topline 7620 på sokkel.
•
Tørretumbler som fabrikat			
Saniva type Baseline TC 7310 på sokkel
•
Betalingssystem som fabrikat 		
Saniva type SaniProLogic
•
Vaskemaskine som fabrikat Electrolux
EW6F6268N3.
•
Tørretumbler som fabrikat Electrolux
EW7H527S1.
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Vaskemaskine og tørretumbler som
Electrolux EW6F6268N3 og Electrolux
EW7H527S1

Hvert vaskerum til fælles brug bestykkes med følgende vaskefaciliteter;
•
•
•

2 stk. Vaskemaskine
1 stk. Tørretumbler
1 stk. Betalingssystem

Hvert kontaktlærerbolig bestykkes med følgende
vaskefaciliteter;
•
•

1 stk. Vaskemaskine
1 stk. Tørretumbler

Kogeplader som Bosch PKE611D17E
og Bosch PKF375FP1E

Køkkenfaciliteter;
•
Kogeplade med 4 kogeplader som fabrikat
Bosch type PKE611D17E
•
Kogeplade med 2 kogeplader som fabrikat
Bosch type PKF375FP1E
•
Indbygningsovn som fabrikat Bosch type
HBA23B152S
•
Integrerbar køle/fryseskab som fabrikat
Elektrolux type ENN2801EOW
•
Integrerbar opvaskemaskine som fabrikat
Miele G6660CVI
Hvert køkken i apartment-lejlighederne bestykkes
med følgende maskinelt udstyr;

EL
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Indbygningsovn som
Bosch HBA23B152S
https://images.wagcdn.com/500/500/fill/p/prod_auto/indbygningsovne/hba23b152s.jpg

•
•
•
•

Køle/fryseskab som 		
Elektrolux ENN2801EOW

https://images.wagcdn.com/500/500/fill/p/prod_auto/integrerbare-opvaskemaskiner/g... 22-02-2018

13-03-2018

1 stk. kogeplade med 4 kogeplader
1 stk. indbygningsovn
1 stk. integrerbar køle/fryseskab
1 stk. emfang

Hvert køkken i fællesrummene i apartmentbygningerne bestykkes med følgende maskinelt
udstyr;
•
•
•
•
•

Ovaskemaskine som
Miele G6660CVI

1 stk. kogeplader med 4 plader
1 stk. indbygningsovn
1 stk. integrerbar køle/fryseskab
1 stk. integrerbar opvaskemaskine
1 stk. emfang

Hvert køkken i fællesrummene i flatshare-bygningerne bestykkes med følgende maskinelt
udstyr;
•
•
•
•
•

1 stk. kogeplader med 4 plader
1 stk. indbygningsovn
1 stk. integrerbar køle/fryseskab
1 stk. integrerbar opvaskemaskine
1 stk. emfang

•
•
•
•
•
•

3 stk. kogeplader med 4 kogeplader
1 stk. kogeplade med 2 kogeplader
2 stk. indbygningsovne
4 stk. integrerbar køle/fryseskabe
2 stk. Integrerbar opvaskemaskiner
2 stk. emfang

Hvert køkken i fællesrummene i dormitorybygningerne bestykkes med følgende maskinelt
udstyr;
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VVS

Taggennemføringer og taghætte mv
som Lindab

Ventilationsaggregat som 			
Exhausto VEX160

VENTILATION
Aggregattet placeres i tagrummet med luftindtag
og luftafkast over tag, og fra ventilationsaggregaterne fremføres der indblæsnings- og udsugningskanaler via tagrummet til lodrette ventilationsskakte i lejlighederne på etagerne.
Ventilationsaggregatet er forsynet med krydspladeveksler for varmegenvinding, lavenergiventilatorer,
filtre, varmeflade og automatik, der styrer anlægget efter de aktuelle behov, samt røgudsugningsanlæg.
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Emhætter i boenheder og dormitory
fællesøkken

Alle boenheder forsynes med komfortventilation
med udsugning fra kontrolventil i badeværelse (og
emhætte i køkken i apartment og bolig-bygninger)
og indblæsning af erstatningsluft fra kontrolventiler i værelser (og køkken i apartment og boligbygninger). I fællesrum i hver bygning etableres
behovstyret komfortventilation med indblæsning og
udsugning.
Lodrette udsugnings- og indblæsningskanaler
placeres i skakt i boenhederne og forsynes med
lyddæmpere.

Kontrolventiler som
Lindab KSU, SHH og MTL

•

•
•
•
•

Ventilationsaggregat som fabrikat 		
Exhausto type VEX 160 med kanaler, lyd
dæmper, taggennemføringer og taghætte
mv som fabrikat Lindab
Emhætten i køkkener i boenheder som
fabrikat Exhausto type ESL 140AE
Kontrolventilen til udsugning i boenheder
som fabrikat Lindab type KSU
Kontrolventiler til indblæsning i boenheder
som Lindab type SHH
Kontrolventiler i fællesrum som Lindab
spaltearmatur type MTL

VVS

Fjernvarmeunit som Danfoss
Redan type HW22

VARME
Samtlige bygninger forsynes med varme fra eksisterende fjernvarmeledning i området.
Bygningerne opvarmes med radiatorer, konvektorer og gulvvarme i samtlige baderum, vaskerum,
trapperum og gangarealer i niveau 0.
Fjernvarmeunitten i undercentralen er en Fabrikat
Danfoss Redan type HW22 der via en veksler og
cirkulationspumper leverer varme og varmt brugsvand.

Lavenergipumpe som Grundfos Alpha 2

Varmen fremføres via fordelingsrør til krybekælder,
hvor rørene ophæng under dæk frem til stigstrenge
i skakte der forløber fra krybekælderen via skakte
op gennem lejlighederne i etagerne. Stigstrengene
forsyner fordeler arrangementerne i lejlighederne
med varme. Fra fordelingsarrangementerne fremføres varmeforsyningen til de enkelte radiatorer.
•
•
•
•

Fjernvarmeunit som Danfoss Redan HW22
Cirkulationspumper er lavenergipumper
som fabrikat Grundfos type Alpha 2
Radiatorer og konvektorer som fabrikat Rio
med indbygningsventiler
Gulvkonvektorer som Mernertz

Varmtvandsbeholder som Danfoss
Redan Akva Therm

KOLDT OG VARMT VAND
Det kolde vand fremføres via krybekælder til
teknikrum, hvor der er monteret en fælles vandmåler. Vandmåleren leveres af Nukissiorfiit og er
forsynet med fjernaflæsning.
Det varme brugsvand produceres ved gennemstrømnings opvarmning i en fjernvarmeunit i kombination med en varmtvandsbeholder.
•

Varmtvandsbeholder som Danfoss Redan
Akva Therm
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VVS

Børma A10

Grohe Concetto, Grohe Diy Get M-Size
Grohe, Grohtherm Shower og Ideal
Standard Ceraplan ECO

Hvert køkken i boenheder bestykkes med følgende
koldt- og varmtvandsinstallationer;
•
Køkkenarmatur som Grohe Concetto med
etgrebsarm og svingbar tud
•
Viskestykkekrog som Børma A10 i krom
•
Køkkenvask (køkkeninventar)
Hvert fælleskøkken bestykkes med følgende
koldt- og varmtvandsinstallationer;
•
Køkkenarmatur som Grohe Concetto med
etgrebsarm og svingbar tud
•
Viskestykkekroge som Børma A10 i krom
•
Køkkenvask leveres med køkkeninventar
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Ifø Sign Art, Pressalit Sign Art og
Geberit Duofix Sigma

Hvert toilet/baderum bestykkes med følgende
koldt- og varmtvandsinstallationer;
•
Toilet som Ifø Sign Art
•
Toiletsæde som Pressalit Sign Art med soft
close og quick release i hvid.
•
Cisterne som Geberit Duofix Sigma
•
Toilepapirholder som Børma A10 i krom
•
Håndklædekroge som Børma A10 i krom
•
Håndvaskebatteri som Grohe Diy Get
M-Size med bundvendtil og løftestang
•
Brusesæt som Grohe Grohtherm Shower
•
Gulvafløbsrende som Blücher Waterline
med indbygget vandlås og vandret afgang
•
Håndvask (baderumsinventar)

Gulvafløb som Blücher
Waterline og Ø110

Hvert vaskerum til fælles brug bestykkes med følgende koldt- og varmtvandsinstallationer;
•
Køkkenarmatur som Ideal Standard Ceraplan ECO i krom med høj tud
•
Gulvafløb som Blücher Ø110 rustfri stål
med lodret udløb og vandlås
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