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1.

Generelle forhold/grundlag

1.1

Generel beskrivelse

Den tomme etage i bygning J109 ønskes udnyttet til lokaler for Dansk NeuroforskningsCenter
(DNC).
Der er tale om en åbne etage uden facader og klimaskærm, båret af søjler. Arealet på i alt 850
m2 indrettes med ca. 50% til standardrum jf. DNU koncepterne til DNC og ca. 50% til grupperum.
I arealet, hvor der indrettes grupperumskontorer, forberedes for etablering af fremtidige lydbokse på hver ca. 10-12 m2 og 2 stk. store lydbokse på ca. 22 m2.
For en senere fleksibel placering af lydboksene udføres en grube i gulvarealet, på den nordligøstlige sider af gangen, helt ud til facaden i den del af området, hvor lydboksene ønskes placeret.
Gruben udføres således, at der ved etablering af lydboksene kan skabes niveaufri adgang til
disse.
Nedenstående er vist indretning for DNC i bygning J109.

Side 3 af 16

3

1.2

Myndighedsforhold

I projektfasen for myndighedsprojektet afholdes der forhåndsmøde med Bygningsinspektoratet,
hvorefter der udarbejdes et myndighedsprojekt iht. gældende bygningsreglement.

1.3

Byggeplads

I forbindelse med byggeriet vil der under hele processen være stor fokus på adgangsforhold,
støv, støj o.l. i forhold til den kliniske drift på det eksisterende sygehus.
Der vil i udbuddet blive lagt vægt på, at entreprenørerne kun må støje kraftigt i afgrænsede tidsrum og skal respektere akut stop fra forud aftalte repræsentanter fra bygherren/byggeledelsen.
I udførelsesfasen vil der via bygherrens repræsentant og byggeledelsen bliver afholdt løbende
koordineringsmøde med de kliniske afdelinger, som er påvirket af byggeriet. Dermed kan der
skabes en løbende dialog og afstemning af krav/behov.
Byggepladsen forventes etableret mod nord iht. figur 1. Dermed vil den daglige adgang til psykiatrisk afdeling ikke blive væsentlig generet af transport med materialer, affald o.l.

Mulig indretning af byggepladsområde for bygning J109.

Arbejdsmiljøet vil have stor fokus både i selve projekteringsfasen, hvor der er fokus på bygbare
løsninger samt i udførelsen. Der vil blive afholdt løbende sikkerhedsrunderinger og sikkerhedsmøder, hvor problemstillinger vil blive afhjulpet og løst.

1.4

Brandstrategi

Projektet projekteres og udføres iht. gældende version af brandstrategien for AUH Skejby.
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1.5

Udbudsstrategi

Det foreslås, at projektet udbydes iht. tilbudsloven og Region Midtjyllands byggeregulativ i begrænset licitation med prækvalifikation.
Prækvalifikationen kan forløbe under hovedprojekteringsfasen.
Følgende entrepriseopdeling kan anbefales:
·
Råhus-entreprise (fagentreprise)
·
Apterings-entreprise (storentreprise)
·
VVS-entreprise (fagentreprise)
·
Ventilation-entreprise (fagentreprise)
·
EL-entreprise (fagentreprise)
·
Rammeudbud på områder som ABA, sprinkling, BMS mm. (fagentrepriser)
Valg af tildelingskriterierne foreslås efter laveste pris.
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2.

Projekt – arkitekt

2.1 Generelt
Det uudnyttede areal i plan 1, bygning J109 ligger inden for bygningens geometri.
Nærværende projekt vil indordne sig mht. geometri, materialevalg, farver, rytme og lignende.
Det skal grundlæggende ikke kunne ses, at projektet er gennemført efter aflevering af det øvrige
DNU byggeri.
Det samme gælder de indvendige løsninger. Den overordnede disponering af arealerne følger
den øvrige geometri i bygningen mht. gangbreder og loftshøjder.
Al aptering i form af skillevægge, døre og lofter udføres efter samme principper, funktion og robusthed som på de overliggende etager.
Gulvkonstruktionen i DNC området og i den centrale forbindelsesgang udføres efter samme princip som på de overliggende etager. Gulvkonstruktionen under grupperumskontorerne udføres
som en strøkonstruktion på et sænket råbetongulv. Herved opnås en fleksibilitet, som gør det
muligt i fremtiden at indrette området med kontorer og hørebokse til Audiologi uden at skulle
gennemføre en støjende og omkostningstung nedbrydning.
Indretning og disponering af de enkelte rum og lokaler er vist på typerumstegninger, bilag 2.

2.2 Fast inventar
Generelt er der ikke indeholdt fast-, løst- eller tekniskinventar i projektet for DNC, J109.
Dvs. faste skabe, reoler, hylder, borde mm. samt stinkskabe, sugebokse o.l. ikke er indeholdt og
forudsættes leveret som en bygherreleverance.
Dog er køkken inkl. hårde hvidevare i personalerummet, installationspaneler (sengestuepaneler)
i undersøgelsesrum samt garniture, spejle o.l. på toiletter indeholdt.

2.3

Landskab

Der er afsat et beløb til etablering af beplantning af enkelte træer samt delvist græs i gårdrummet efter afslutning af projektet.
Økonomien er ikke tilstrækkelig til at udføre den nuværende standard i de nye gårdrum på hospitalet.
Endelig planlægning af beplantningen vil ske i samarbejde med teknisk afdeling.

3. Projekt – Konstruktioner
3.1

Fundering m.v.

Der er etableret omfangsdræn for bygningen for afskæring af grundvandsspejl og afledning af
overfladevand.
Bygningen funderes iht. standard principper for DNU byggeriet.
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3.2

Kloak

Eksisterende kloak er udelukkende udført med de ledninger, der betjener eksisterende faldstammer for regn- og spildevand, som står ved hver af bygningens midtersøjler.
Bygningens netdræn er udført og skal bevares uændret.
Kloak for nye sanitetsgenstande plan 1 udføres via separate ledninger mellem hver modullinje,
og føres ud af bygningen på vest siden og tilsluttes eksisterende kloak, ved at etablere en ø315
mm rensebrønd, på den eksisterende ø110 mm ledning for faldstamme, placeret i lysgrav. Dette
for, at forstyrre driften på eksisterende afløb fra bygningen mindst mulig.
Etablering af ny brønd skal udføres i perioder, hvor det eksisterende afløb ikke/sjældent benyttes.
Der regnes med 4 sæt afløbssystemer ført ud i nye rensebrønde
I bygningens nordende etableres nyt rengøringsrum. Det eksisterende gulvafløb genanvendes,
gulvet hugges op lokalt for afløb fra ny rengøringsvask.
For Øreprop lab forberedes for afløb i stinkskab med stuts i gulv. Stutsen afsluttes med lufttæt
prop i rustfrit stål.
Spildevandsledninger udføres i PVC-rør.

4. Projekt – installationer
4.1

Generelle forhold

I projektforslaget er der generelt taget udgangspunkt i de anvendte installationsprincipper og
standarder, som er anvendt på det nuværende DNU projekt.
Efterfølgende er forsyningsforhold og evt. ændringer/præciseringer kort beskrevet for hvert fag.
Der henvises til rumoversigt, bilag 2, hvor bestykning mm. fremgår.
4.1.1
Rørpost
Bygning J109 (72.01) er forsynet fra TU 64.01 via PTS line 57.
Fra den nuværende station på plan 02 i bygning 72.01 (72.01-02-01) skal rørpostlinjen udvides
den nye station på plan 01. Derfor demonteres stationen på plan 02, og udskiftes til en ny gennemløbsstation, og røret føres videre til plan 01. Den demonterede station fra plan 02 vil kunne
genanvendes på plan 01. Borearbejdet er igangsat under fase 0, for at mindske de støjmæssige
gener for den kliniske drift i byggefasen.
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4.2

VVS

4.2.1
(52) Afløb og sanitet
Spildevand
Eksisterende forhold:
Det eksisterende afløb fra plan 2 er el-tracet og ført til de centralt placerede faldstammer ved
bygningens midtersøjler. El-tracingen demonteres og frakobles i tavle.
Det forventes, at afløb i stort omfang skal omlægges for at give plads til de nye installationer.
Ny afløbsinstallation:
Afløbet fra plan 2 omlægges i nødvendigt omfang. Afløbet som skal krydse den kommende ganglinje føres under ventilationskanalerne i ganglinjen, undtaget er dog udluftningsledningen, hvis
højdeplacering fastholdes. Ventilationskanaler udføres lokalt med minimal højde, så de kan føres
under udluftningsledningen.
Afløb fra nye sanitetsgenstande på plan 1 føres til studse udført under kloakarbejdet.
Afløbsrør udføres i lyddæmpet plast i tungt materiale.
Regnvand
Installationen bevares uændret.
Sanitetsgenstande
Sanitet udføres i hvid porcelæn med ekstra rengøringsvenlig belægning svarende til den øvrige
DNU standard. I områder med særlige hygiejnekrav vælges håndvaske uden overløb.
Håndvaske i behandlingsrum og toiletter udføres med vandbesparende berøringsfri armaturer.
Køkkenvaske udføres som 1 grebs frontbetjentarmatur, vandbesparende.
Toiletter udføres som gulvstående toiletter. Patienttoiletter udføres med forhøjet skål.
4.2.2
(53) Vandinstallationer
Brugsvand
Bygning 72.01 forsynes med koldt og varmt brugsvand fra teknikrum i nærværende bygning på
plan 1.
Etageafgrening i forskakten (mod syd) for koldt og varmt brugsvand er udført som 35x1,5 og
kan dække etagens fremtidige behov. Eksisterende brugsvandsledninger fra skakt til vask i vakuum central demonteres og nyt fordelingssystem etableres.
Forsyningsledninger til etagen fremføres over nedhængt loft i ganglinje. Afgreninger føres op i
krydsningszonen og ind til forbrugsgenstande. Der etableres afspærringsmulighed pr. forbrugsgenstand, hovedafspærringsventil for de enkelte rum placeres over nedhængt loft i ganglinjen.
For øreproplab afsættes kun vandinstallation for håndvask. Tilslutninger i stikskab o.l. udføres
først, når udstyret monteres.
I teknikrummet på plan 1 er eksisterende brugsvandsveksler placeret. Der er i veksleren indregnet 20% ekstra effekt for tilstening. De fremtidige sanitetsgenstande på plan 1 forventes at
kunne forsynes fra den eksisterende veksler uden ændringer grundet den ekstra effekt i veksleren.
Ved manglende kapacitet kan veksleren, om nødvendigt, udskiftes på et senere tidspunkt (ikke
indregnet i økonomien).
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Fra veksleren er der fremført brugsvand til bygningens fire etager, med afspærringsmulighed pr.
etage. Cirkulation føres normalt op i bygningens bagskakt (mod nord) og retur til veksler via plan
4. Plan 1 i 72.01 er pt. udført med tilbageføring af cirkulation på etagen, grundet manglende udbygning af etagen.
Brugsvandsystemet ombygges, så princippet i den øvrige bygningsmasse følges. Det vil ikke give
ændringer i øvrige cirkulationsledninger i bygningen.
Brugsvandsinstallationen udføres i rustfrie stålrør med pressede samlinger, koblingsledninger udføres i pex-rør.
Det rustfrie rørsystem skal leveres med udvidet systemgaranti på 10 år.
Teknisk vand
Der er i forskakten (mod syd) afsat etageafgreninger for blødt vand (BBK) og osmose vand (RO).
BBK skal fremføres over nedhængt loft i ganglinje. Afgreninger føres op i krydsningszonen og ind
til forbrugsgenstande. Der etableres afspærringsmulighed pr. forbrugsgenstand, hovedafspærringsventil for de enkelte rum placeres over nedhængt loft i ganglinjen.
Opvaskemaskine i personalerum er eneste forbrugsgenstand, hovedrør fremføres i max 18x1,0
for at opretholde god vandkvalitet.
Vandinstallationen udføres i rustfrie stålrør med pressede samlinger, koblingsledninger udføres i
pex-rør. Alle materialer, der er i kontakt med mediet, skal være i syrefast rustfri stål eller plast.
Det rustfrie rørsystem skal leveres med udvidet systemgaranti på 10 år.
4.2.3
(54) Medicinske og tekniske luftarter
I bygningens forskakt (mod syd) på plan 2 er afsat tilkoblingsmulighed for forsyning af plan 1
(O2, APM, AZM, APL).
Forsyningen skal fremføres til plan 1, hvor der etableres etageafgrening med afspærringsmulighed. Rørsystemet for medicinske luftarter (O2, APM, AZM) føres desuden til bygningens bagskakt
og tilsluttes på plan 2, hvorved mulighed for alternativ forsyningsretning opnås, svarende til det
øvrige DNU.
Umiddelbart efter indgangen til afdelingen placeres nødforsyningsenhed indbygget i væg i ganglinjen. I nødforsyningsenheden er der afspærringsmulighed, alarm ved for lavt tryk samt mulighed for tilkobling af flaskebatteri.
Hovedrør på etagen fremføres under kabelbakke. Afgreninger føres op i krydsningszonen og ind
til forbrugsgenstand. Der etableres afspærringsmulighed pr. rum over nedhængt loft i ganglinjen.
Medicinske luftarter tilsluttes lodrette sengestuepaneler i U/B rum (O2, APM og AZM). Alle udtag
udføres som minikoblinger indbygget i paneler.
For Øreprop lab fremføres APL, som afsluttes med ventil i ganglinjen.
Rørsystem for medicinske luftarter udføres i hårde kobberrør med loddede samlinger.
Rørsystem for laboratorietekniske luftarter udføres i rustfrie stålrør med svejste samlinger.
4.2.4
Køling
Der er på etagen med de kendte rum ikke behov for køling. Kølebehov varetages med ventilationsanlægget.
Hvis et kølebehov opstår i fremtiden, er der i bygningens forskakt forberedt med en etageafgreningen på ø90.
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4.2.5
Varmeinstallationer
I bygningens forskakt (mod syd) er der etableret etageafgrening, som for nuværende forsyner
den sydlige del af plan 1 ud og ud på internt strøg. Installationen er forberedt for udvidelse af
plan 1, med rørsystem fremført til modul I, hvor ledning på 28x1,2 er afsluttet med afspærringsventil.
Varmesystemet udføres med vendt retur som det øvrige DNU. Den nordlige ende af plan 1 er for
nuværende forsynet fra plan 2. Rørene frakobles plan 2 systemet og tilsluttes den nye rørføring
på plan 1.
Varmen udføres som i det eksisterende DNU med radiatorer på facadernes brystningsparti forsynet via indstøbte tomrør i betonsøjler, og via rør i recesser bag demonterbar aluplade. Det forudsættes, at søjler på plan 1 er udført med trækrør for radiatorvarme. Hovedrør føres over nedhængt loft langs bygningens facader. Der er afspærringsmulighed ved hver radiator.
Der anvendes standard pladejernsradiatorer uden konvektionsplader.
Zonestyringen for varmeforsyning på plan 1 tilpasses fremtidige forhold ved eventuel udskiftning
af motorventil.
Blandesløjfen som betjener bygningen er placeret i teknikrum på plan 1. Blandesløjfen er udført
med rørdimensioner, som kan indeholde forsyningen af plan 1. Strengreguleringsventil og pumpe
skal vurderes yderligere i forbindelse med hovedprojekt, da begge er tæt på max. kapacitet.
Zoneflader for ventilationsanlæg placeres i skakte mod nord og syd. Varmerør for forsyning af
zonevarmeflader fremføres fra plan 4 til plan 1 i hhv. nord og syd.
Rørsystemet udføres i hhv. glatte sømløse stålrør og elforzinkede stålrør med press samlinger.
4.2.6
Sprinkling
Bygningen er sprinklet via højtryks vandtågeanlæg med brandslangevindere, som en del af systemet.
Det eksisterende sprinkleranlæg er forberedt for udvidelsen af plan 1. Der er etableret afspærringsventil i ganglinjen, hvor der umiddelbart kan tilsluttes.
Der udføres sprinkling over nedhængte lofter samt etablering af 2 stk. nye brandslangevindere.
Hovedrøret fremføres centralt i ganglinjen.
Rørsystemet udføres i rustfrie stålrør beregnet for højtrykssprinkling.
4.3

Ventilation

I teknikrum på plan 4 er placeret 2 ventilationsanlæg for komfortventilation med roterende veksler, som er tiltænkt fremtidigt at kunne betjene plan 1.
Anlæggene er forsynet med køle- og varmeflader, begge kan dække behovet i de fremtidige rum
på plan 1, evt. skal motorventilerne udskiftes. Indblæsningskanalerne til plan 1 skal suppleres
med zonevarmeflader, da hovedanlægget kun varmer op til 18°C. Zonevarmefladerne sørger for
opvarmning af indblæsningsluften til 25°C.
Zonevarmefladerne kan pladsmæssigt ikke placeres i teknikrum på plan 4, men skal placeres i
skakte mod nord og syd på plan 1. Varmeføring for zoneflader fremføres ligeledes fra blandesløjfe på plan 4.
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VE01 – skal betjene den nordlige del af plan 1 og VE04 – den sydlige del af plan 1. Hvert af anlæggene er disponeret med 5.000 m³/h for plan 1. Der er for begge anlæg fremført disponibel
indblæsnings- og udsugningskanal Ø450 i hhv. nordlig og sydlig skakt.
Der er i den nordlige del af plan 1 behov for ca. 4.500 m³/h og i den sydlige del knap 6.000
m³/h. Det skal i forbindelse med hovedprojektet afklares, om der til VE04 skal suppleres med
støtteventilator.
De fremførte kanaler kan ikke dække behovet på plan 1, hvorfor kanalerne udskiftes fra plan 4 til
plan 1. Kanalerne kan ikke skiftes det sidste stykke frem til hovedanlæggene, men det vurderes,
at det øgede tryktab på en kort strækning ikke vil have betydelig indflydelse.
I den nordlige del bevares kanalernes placering i skakten, om nødvendigt etableres nye kanaler
som firkantede. Ristedæk og værn tilpasses på alle etager i skakten.
Fra skakten på plan 1 føres nyt kanalsystem frem til etagen. I skakten på plan 1 placeres ny zonevarme flade.
I den sydlige del fremføres ny indblæsningskanal hvor de eksisterende kanaler i dag er placeret.
Der suppleres med ny udsugningskanal på ny placering. Ristedæk og værn tilpasses på alle etager i skakten.
Fra skakten på plan 1 føres nyt kanalsystem frem til etagen. I skakten på plan 1 placeres ny zonevarme flade. Ved udføring fra skakten er pladsen i ganglinjen meget begrænset, grundet fremføring af hovedrør for vvs fra stikindføring. Det skal i forbindelse med hovedprojektet vurderes,
om føringen skal suppleres af kanalsystem fremført gennem trykluft- og vakuumcentraler.
Bygningen har centralt system for hhv. proces udsugning (stinkskabe, punktsug m.v.) og uren
udsugning nord/syd (toiletter m.v.). Alle tre anlæg har kapacitet til at betjene plan 1, og der er
fremført disponibelt kanalsystem afsluttet i skakte på plan 1.
I den sydlige del er uren udsugning tilsluttet flere teknikrum, kanalsystemet kan indeholde den
ekstra luftmængde fra plan 1 syd. Kanalsystem omlægges i/ved teknikrum for at etablere plads
for nye ventilationskanaler.
Anlæggene er udført som VAV-anlæg ved modulerende eller on/off regulering af flow på enkelte
rum eller grupper af rum. Alle rum udføres med luftbalance.
Kanaler dimensioneres og indreguleres for summen af de nominelle volumenstrømme (100%).
Indblæsningsarmaturer udføres som hvirveldiffusorer med justerbare lameller uden motor og volumenstrømmen kan varieres fra 100% til 40%.
Max. lufthastighed i opholdszonen 0,15 m/s ved en undertemperatur på 8°C.
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Luftmængder for rummene fastlægges ud fra nedenstående skema.
Rum type
Affald

Volumenstrøm
m³/h

Luftskifte h-1

Bemærkning

200

Arbejdsstation

8

Depot
Gang

2
2

Kontor, 1 pers.

120

Kontor, flere

4

Kontor, sekretær
Høreboks

4
3

Personalerum

7

Operatør

6

Print/kopi
Reception

100

Rengøring

100

6

Sprogtest

6

Storrumskontor

4

Toilet
Undersøgelse/behandling

75
6

Venterum

5

Aftryksrum
Øreprop lab

6
8

Etableres med 4h-1, kanalsystem
forberedes for fuld luftmængde.

Toiletudsugning og tilsvarende udføres med konstant luftmængde.
Hovedkanaler fremføres over nedhængt loft i ganglinje. Der udføres to sæt kanal for at etablere
plads til volumenstrømsregulatorer/service i krydsningszonen i ganglinjen. Kanaler for processug
fremføres gennem tekinkrum for vandbehandling samt trykluft- og vakuumcentral. Uren udsugning placeres i den ene side af ganglinjen.
I Øreprop lab vil den maksimale procesudsugning overstige grundluftskiftet og den indblæste
luftmængde skal derfor kunne øges tilsvarende. Inventaret inkl. Styring er ikke med i nærværende projekt, hvorfor kanal for processug blot fremføres til lokalet og afsluttes med endebund.
Kanalsystem afsluttes ligeledes i central for Teknisk vand. Herved kan Øreprop lab på sigt etableres uden at forstyrre driften i kontorlokalerne.
Rummet vil i dette projekt udføres med et luftskifte på 4 h-1, men kanalsystemet forberedes for
den fulde luftmængde (1 stinkskab á max 780 m³/h, 3 stk. punktsug á 75 m³/h).
Når rummet bestykkes med stinkskab og punktsug, skal indblæsningen ændres til poseindblæsning, for at undgå trækgener.
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4.4

El

4.4.1 (60) Elanlæg i terræn
Jordingsanlæg
Systemjording opbygges som TN-S. Ved anvendelse af TN-S som systemjording stilles der krav
til elforsyningens driftsmæssige jordforbindelse. Systemjordingen er allerede udført i forbindelse
med de overliggende etager.
PE-leder føres via 5-leder systemet fra trafo til hovedfordelingstavler, ud til etagetavler og videre
til forsyningspunktet.
Der etableres fundamentsjord i de nye fundamenter der udføres i forbindelse med udnyttelse af
plan 01 til audiologi. Fundamentsjorden tilsluttes det eksisterende jordingssystem i bygningen.
4.4.2 (63) Lavspændingsanlæg
Til el-forsyning af den nyindrettede etage i bygning J109, plan 01 etableres 2 nye etagetavler
som placeres i de eksisterende tavlerum.
Etagen forsynes herved fra 2 net (blå og grøn net) efter samme princip som ved alle øvrige bygningsafsnit ved DNU.
De 2 nye etagetavler tilsluttes 2 eksisterende strømskinner, som allerede er etableret i tavlerummene. Der monteres nye afgangsbokse i disponible felter i strømskinnerne. Der monteres en ny
afgangsboks på blå net og en ny afgangsboks på grøn net.
Afgangsboksene opbygges efter samme princip med maksimalafbrydere som anvendt på el-hovedfordelingsanlæggene ved DNU.
Hele hovedfordelingsanlægget på lavspændingssiden er udført som 5-leder TN-S helt ude fra
transformerrum. Princippet videreføres i plan 1 i bygning J109.
Som udgangspunkt er alle anlæg sikringsløse og udføres med automatsikringer og maksimalafbrydere.
Føringsveje udføres med gitterbakker placeret i gangarealer, undtagen føringsveje for IT installationer, som udføres med kabelbakker. Lodrette føringsveje er kabelstiger. Føringsveje udføres
med separate spor for stærkstrøm, svagstrøm, IT- og data samt maskininstallationer.
Potentialudligninger
Alle fremmede, ledende dele i bygningen potentialudlignes, således det sikres at ledende dele i
bygningen har samme potentiale. Dele som potentialudlignes kan f.eks. være gitter- og kabelbakker, synlige stålkonstruktioner, metalliske rørledninger til forsyning inde i bygningen, centralvarme og ventilationsanlæg osv. Potentialudligningen udføres med kobber ledninger til alle ledende dele i dimension i h.t stærkstrømsbekendtgørelsen.
Alle samlinger af gitter- og kabelbakker skal suppleres med laske af 25 mm 2 kobber, således ledeevne på den udsatte del altid sikres.
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UPS-anlæg
Der etableres UPS-forsyning fra de eksisterende UPS fordelingstavler i bygningen. Der udføres
UPS forsyning til fiberswitch, overvågningsudstyr og kommunikationsanlæg.
230 V og 400 V installationer
Som udgangspunkt forsynes alle 230V og 400V installationer fra etagetavler, og hvor der er behov for det fra UPS-tavler. Installationerne udføres som kabelinstallationer oplagt i gitter og kabelbakker, hvor kabler føres i vægge oplægges de frem til evt. inst. kanaler i trækrør.
I operationsstuer og lignende etableres 230V og 400V installationer igennem MIT-tavler som en
IT installation.
VVS og ventilationstekniske anlæg forsynes gennem automatiktavler.
Stikkontakter placeres fortrinsvis i arbejdsstationer i installationskanaler efter samme princip
som anvendt i øvrige bygningsafsnit på DNU.
Belysningsanlæg
Belysningsanlæg udføres generelt, så de følger DNU’s standard for belysningsanlæg i de øvrige
bygningsafsnit på hospitalet, dog anvendes overalt LED belysninger.
Belysningsanlæggene dimensioneres i.h.t. den nye belysningsstandard DS/EN 12464-1.
Belysningsanlæggene udføres generelt som behovsstyrede anlæg, styret efter dagslysindfald og
tilstedeværelse, der bygger på automatisk styring ud fra dagslysindfald og tilstedeværelse i rummene samt eventuelt ud fra tidsstyrede programmer. Styresystemet indgår som en integreret del
af bygningens samlede Building Management System, BMS, med mulighed for manuel overstyring i nødvendige områder. Undtaget er rum, hvor der af sikkerhedsmæssige grunde, kræves ren
manuel betjening af belysningen.
Belysningen i gange styres i afdelingernes benyttelsestid efter dagslysindfald og tilstedeværelse
på en sådan måde, at lyset dæmpes ned til et minimumniveau, når der ikke er bevægelse på
gangene. Ved bevægelse køres belysningen igen op på et niveau afhængig af dagslysindfaldet.
Der er altså ikke armaturer eller områder, der slukkes helt indenfor benyttelsestiden. I lukkede
trapperum tændes og slukkes belysningen helt afhængig af tilstedeværelse i rummet.
4.4.3 (64) Elektronik og svagstrømsanlæg
Eksisterende anlæg udvides til også at omfatte plan 1 i bygning J109.
Kommunikationsanlæg
Eksisterende kommunikationsanlæg, såsom patientkaldeanlæg, samtaleanlæg, antenneanlæg
mv. udvides til også at omfatte plan 1 i bygning J109 .
Fysisk IT infrastruktur
Det eksisterende fiber netværk udvides til også at omfatte plan 1 i bygning J109 .
Bygnings- og personsikringsanlæg
Det eksisterende adgangskontrolanlæg (ADK) udvides til også at omfatte denne etage. Sikring
omfatter adgangskontrol på døre og skalsikring i terrænniveau (op til 4 meter over terræn) i
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form af åbningskontakter på døre og vinduer i terrænniveau samt glasbrudsdetektor på alle glaspartier (vinduer og døre mv.) i terrænniveau. Anlægget udføres så det overholder sikringsstrategien ” Trygt hospital ” som er gældende for AUH Skejby.
På primære udvendige døre udføres ID-læser, motorlåse (til automatisk aflåsning samt registrering af låsens position – låst/ikke låst), åbningskontakt (til registrering af lukket dør - lukket/åben), UD-tryk (til åbning af dør fra sikret side) samt riglekontakt på dobbelt døre (til registrering af skudriglens position – låst/ikke låst).
På sekundære udvendige døre (flugtvejsdøre, terrassedøre mv.) udføres låse med indbygget microswitch (til registrering af låsens position – låst/ikke låst), åbningskontakt (til registrering af
dør position - lukket/åben) samt riglekontakt på dobbelt døre (til registrering af skudriglens position – låst/ikke låst).
Desuden vil der være en række interne rum, der af sikkerhedsmæssige årsager bør være sikret
med adgangskontrol. Eksempelvis krydsfeltrum, arkivrum (journal, vævsprøver, mm.), udstyrsdepoter, medicinrum, isolationsstuer, affaldsrum, omklædningsrum/garderober og evt. andre
rum med højt sikringsniveau. Alle øvrige rum med ikke-offentlig adgang aflåses via normale låse
med nøgler (mekaniske eller elektriske).
Brandtekniske sikringsanlæg
Det eksisterende Automatiske Brandsikringsanlæg (ABA) udvides til også at omfatte den nyindrettede etage i bygning J109.
Bygningsautomatik
Det eksisterende BMS anlæg i bygningen udbygges til at omfatte IBI- og CTS-installationer på
plan 01 i bygning J109.
IBI-anlægget udfører styring og regulering af de funktioner, der skal udføres i alle lokaler og rum
på etage 01. IBI-anlægget for lokalerne, skal have følgende funktioner tilsluttet:
Belysning:
•
Tænd/sluk via bevægelsesføler og regulering efter dagslys / manuel dæmpning efter behov
i kontorer, arbejdsstationer, grupperumskontorer, personalerum o. lign
•
Manuel tænd/sluk og dæmp i U/B rum
•
Tænd/sluk via bevægelsesføler i alle birum
Klima:
•
Regulering af rumtemperatur via radiatorer og VAV
•
Overstyring ved højt CO2 indhold i mødelokaler og personalerum
•
Mulighed for lokal overstyring af ønsket rumtemperatur (+/- 2°C)
•
Ved åbent vindue (signal overført fra AIA anlægget) lukkes for varme og VAV
•
Styring sammenkobles med forsynende ventilations- og varmeanlæg
Solafskærmning:
•
Mulighed for overstyring af udvendig solafskærmning fra lokal betjeningspanel eller webpanel
Udføres i øvrigt efter samme principper, der er anvendt i den øvrige del af bygningen.
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5. Tidsplan
Der henvises til hovedtidsplan af d. 20.02.2019.

6. Økonomi
Der henvises til bilag 01, økonomisk overslag af den 20.02.2019.
Alle beløb er ekskl. moms og beregnet ved indeks februar 2019.

7. Bilagsoversigt:
Bilag 01:
Bilag 02:

Økonomisk overslag
Typerumstegninger
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Bilag 2
Typerumstegninger
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Oversigtstegning DNC, bygning J109, gældende indretning.

22

Rumtegning – Undersøgelse og behandling
Bemærkning: Lodret sengestuepanel placeret på gipsvæg, panel bestykkes med medicinske luftarter (ilt,
trykluft og vakuum).

Lodret sengestuepanel flyttes til væg.

23

Rumtegning – Sprogtest

24

Rumtegning – Øreproplab, Depot, Toilet patient og Aftryksrum
Bemærkning: Der forberedes ved hovedforsyning i ganglinje
med afgrening for BK, BV og APL til stinkskab.

25

Rumtegning – Venterum børn og voksne

26

Rumtegning – Personalerum/Konferencerum
Bemærkninger: Køkken forberedes for opvaskemaskine og kaffemaskine.

27

Rumtegning – Kontorer og reception

28

Rumtegning – Arbejdsstation/grupperum
Bemærkning: Denne rumtype danner grundlag for installationsomfanget af grupperummene.
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Typerumstegninger
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Oversigtstegning DNC, bygning J109, gældende indretning.

31

Rumtegning – Undersøgelse og behandling
Bemærkning: Lodret sengestuepanel placeret på gipsvæg, panel bestykkes med medicinske luftarter (ilt,
trykluft og vakuum).

Lodret sengestuepanel flyttes til væg.

32

Rumtegning – Sprogtest

33

Rumtegning – Øreproplab, Depot, Toilet patient og Aftryksrum
Bemærkning: Der forberedes ved hovedforsyning i ganglinje
med afgrening for BK, BV og APL til stinkskab.

34

Rumtegning – Venterum børn og voksne

35

Rumtegning – Personalerum/Konferencerum
Bemærkninger: Køkken forberedes for opvaskemaskine og kaffemaskine.

36

Rumtegning – Kontorer og reception

37

Rumtegning – Arbejdsstation/grupperum
Bemærkning: Denne rumtype danner grundlag for installationsomfanget af grupperummene.
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