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1. INDLEDNING 

1.1 INTRODUKTION 

Med baggrund i indsatsplanen godkendt d. 3. september 2019 i Social- og Psykiatriudval-

get, forelægges nu en helhedsplan for de fysiske rammer på Kofoedsminde med ændring 

af afdelingsstruktur, der reducerer behovet for vikarer. 

 

1.2 OM PROJEKTET 

Et element i indsatsplanen, præsenteret i sagsfremstillingen d. 3 september 2019 for So-

cial- og Psykiatriudvalget for omlægning af personaleindsatsen på Kofoedsminde, er 

blandt andet at ændre afdelingsstrukturen med det formål at reducere antallet af fleksible 

medarbejdere/ eksterne vikarer, så medarbejdere i almindelige faste stillinger, tilknyttet 

de enkelte afdelinger, løser en større del af opgaverne. 

Med baggrund i indsatsplanen, der skal nedbringe forbruget af eksterne vikarer markant 

og øge antallet af uddannede medarbejdere væsentligt, er det en del af planen, at sam-

menlægge driften for en del af de sikrede afdelinger med det formål at øge den persona-

lemæssige fleksibilitet og derved opnå en bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer. 

For at lykkes med indsatsplanen og ny afdelingsstruktur er det nødvendigt med ombyg-

ning og videreudvikling af Kofoedsmindes faciliteter. En kombination af både de persona-

lemæssige og bygningsmæssige indsatser, vil forbedre rammerne omkring de nuværende 

beboere på de sikrede afdelinger, hvor belægningen er øget med 50% i årene 2016-2019. 

 

1. Eksisterende sikrede afdelinger, der skal ombygges 

Kofoedsmindes bygninger Højbo og Syltholm-Skovbo, der huser de sikrede afdelinger, er 

af ældre dato, hvor det er nødvendigt med en gennemgribende ombygning. Bygningerne 

er oprindeligt indrettet med tanke på de behov, der kendetegner den gamle målgruppe, 

der havde dårlig begavelse som hovedproblem og som navnlig havde brug for støtte til 

dagligdags gøremål. Afdelingerne er små, adskilte og bofællesskabsagtige. 

Den nuværende beboergruppe er gennemgående bedre begavet men har, udover intelli-

genshandicappet, psykiske lidelser og/eller misbrugsproblemer med negativ påvirkning af 

den risiko, de udgør i miljøet. 

Arbejdet med den nye målgruppe forudsætter mere opsyn og flere restriktioner, der skal 

forhindre bl.a. konflikter mellem beboere og indsmugling af hash og genstande, der kan 

anvendes som våben. 

Disse restriktioner tærer på de personalemæssige ressourcer, og de nuværende fysiske 

rammer gør det ikke muligt at imødekomme de personalemæssige ændringer der er be-

hov for. 

 

Sammenlægning af driften for nuværende 6 afdelinger og 3 enkeltmandsafdelinger 

Til løsning af de ovenstående udfordringer, foreslås der derfor en sammenlægning af drif-

ten fra de nuværende 6 afdelinger med 5-7 beboere i, til i stedet 3 nye afdelinger med 10 

beboere hver. 

Desuden ønskes 3 nuværende enkelmandsafdelinger sammenlagt til 1 afdeling der kan 

rumme de 3 beboere. 

 

Forslaget tager udgangspunkt i Kofoedsmindes erfaring med, at de større afdelinger med 

10 beboere giver øget personalemæssig fleksibilitet.             

 

Driftsudfordringerne med de nuværende små afdelinger er, at de hver har en meget lav 

personalenormering, der gør det vanskeligt at gennemføre de udgange beboerne har ret 

til, samtidig med at personalefravær af enhver art, sygdom, ferie, kurser m.v., 

umiddelbart genererer et meget stort forbrug af eksterne vikarer, bl.a. på grund af et 

ufravigeligt krav fra arbejdstilsynet om, at der ikke må forefindes alene-arbejde på Kofo-

edsmindes sikrede afdelinger. 

 

 

Ombygning af de berørte afdelinger 

For at kunne imødekomme den ønskede sammenlægning af driften er det nødvendigt 

med en ombygning af de eksisterende fysiske rammer. Den nye målgruppe fordrer, at af-

delingerne har bedre oversigtsforhold og qua det højere pladstal, et større antal medar-

bejdere, der giver både en større fleksibilitet i opgaveløsningen og en bedre mulighed for, 

at medarbejderne kan træde til og støtte hinanden ved akut opståede begivenheder, uden 

at det er nødvendigt at tilkalde ekstra vikarer. 

De nye afdelinger vil fortsat fremstå som mindre afdelinger for beboerne, men der vil 

blive tale om at personalekontorerne på de enkelte afdelinger sammenlægges parvis, så-

ledes at den samlede personalemæssige fleksibilitet forbedres og rationaliseres ved at 

ressourcerne anvendes hvor behovet er størst. 

 

Ombygningen vil samtidig omfatte fysiske ændringer i flere af beboernes boliger i forhold 

til placering og indretning. Disse ændringer tilgodeser bl.a. at alle boligerne i de 2 bygnin-

ger ændres således, at de vil være med eget bad og toilet og størrelsen på boligerne ju-

steres, så de mindste boliger øges i antal m2. 

De påtænkte ombygninger forventes at være stærkt medvirkende til at bedre trivslen på 

afdelingerne for både beboerne og personalet. 

 

Ny multibygning til multifunktionelt formål 

For at realisere den beskrevne ombygning i afsnit 1 og i øvrigt tilgodese uløste behov på 

Kofoedsminde indstilles, at etablere en multibygning i størrelsesorden 350 m2 indenfor 

det sikrede hegn, som vil blive anvendt til multifunktionelt formål. 

 

I forbindelse med ombygning af de sikrede afdelinger vil der for de berørte afdelinger 

være behov for midlertidig genhusning. Det forventes, at man vil skulle genhuse op til 7 

beboere ad gangen, hvor genhusningen fortsat skal ske under sikrede forhold, qua mål-

gruppens karakter. Dette vil tilrettelægges i projektet, så alle de nødvendige hensyn til 

beboerne og medarbejderne i ombygningsperioden tilgodeses. 

 

En ny multibygning vil muliggøre en midlertidig genhusning på Kofoedsminde af de be-

rørte sikrede afsnit. Dette tilgodeser både beboerne og personalet på Kofoedsmindes sik-

rede afdelinger. 

Den nye multibygning vil kunne indrettes til at kunne huse 7 beboere og personalefacilite-

ter indenfor det perifere hegn. 

 

Når ombygningen af de nye afdelinger i bygning Højbo og Syltholm/Skovbo er udført og 

bygningen ikke længere bruges til midlertidig genhusning, vil denne nye multibygning 

muliggøre en forbedring af andre vigtige faciliteter på Kofoedsminde eksempelvis værk-

steds- og sundhedsområdet, jf. nedenstående. 

 

Anvendelse af ny multibygning: 

Det er på nuværende tidspunkt kendt at der udestår andre behov for bygningsrenovering, 

ombygning og nybyg på Kofoedsminde. Det udspringer af, at øvrigt bygningsmasse der 

huser blandt andet værkstedsfaciliteter, undervisning og sundhedsklinik er ramt af råd, 

skimmelsvamp og pladsmangel. 
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• Udviklingscenters værkstedsfaciliteter har i flere år været ramt af flere alvorlige udfor-

dringer, da disse bygninger (smedeværksted, snedkerværksted og brændehold) er gamle 

træbarakker, som nu er nedslidte med blandt andet råd og skimmelsvamp til følge. Multi-

bygningen vil muliggøre aktiviteter af mere kreativ karakter end de nuværende faciliteter 

gør. 

 

• De nuværende skole- og undervisningsfaciliteter mangler plads, da flere og flere beboere 

søger mulighed for at få undervisning i skole- og samfundsfag. Her vil etablering af en 

multibygning kunne tilbyde ligeledes bedre faciliteter og plads til flere beboere til under-

visning. 

 

• Sundhed er et strategisk fokus for det regionale socialområde, og da de fleste af Kofoeds-

mindes borgere får medicin og da Kofoedsminde har store udgifter forbundet med læge-

besøg, hospitalsophold og skadestuebesøg, har Kofoedsminde for et par år siden etableret 

en sundhedsklinik. Sundhedsklinikken er bemandet med 2 sygeplejersker og en social- og 

sundhedshjælper, og har gennem længere tid været husvild og haft til huse på forskellige 

midlertidige destinationer. På nuværende tidspunkt er sundhedsklinikkens klinik, depot og 

kontor adskilt, hvilket giver driftsmæssige besværligheder, der koster ekstra tid og res-

sourcer. 

 

Det er forventningen, at multibygningen indrettes fleksibelt så den både kan rumme mid-

lertidig genhusning og dække de ovennævnte behov for nye faciliteter til værksted, un-

dervisning og sundhedsklinik. 

 

Flytning af aktiviteter til den fremtidige multibygning giver mulighed for at skabe helt nye 

aktiviteter der er tidssvarende og tilpasset den nye målgruppe af beboere på de sikrede 

afdelinger. Samtidigt vil det understøtte den fremtidige personalegruppe sammensæt-

ning. 
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2. BESKRIVELSE 

2.1 ARKITEKTUR OG FORMGIVNING 

Ombygningerne i Højbo og Syltholm vil være med respekt for 

bygningernes oprindelige stil og så meget som muligt eksi-

sterende vil bevares, som muligt. 

 

Højbo forsynes med et trappetårn, der vil fungere som per-

sonaleadgang til alle etager i bygningen, bortset fra tageta-

gen. Dette trappetårn placeres centreret på hovedbygningen, 

hvor den eksisterende hovedindgang er, for at bevare sym-

metrien i bygningen.  

Materialevalget vil adskille sig fra de hvide pudsede mure og 

taget vil være fladt, for at understrege, at dette er en tilbyg-

ning, og rent konstruktivt er trappetårnet også en bygning 

for sig. 

 

Syltholm forsynes ligeledes med et trappetårn til tagetagen, 

for at adskille beboer- og personaleindgang til Luna. Dette 

trappetårn vil, ligesom Højbos trappetårn, fremstå anderle-

des i materialevalg.  

 

2.2 BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD 

I de oprindelige bygninger, Højbo og Syltholm, skal adgang 

opdeles af sikkerhedsmæssige hensyn, så der er en persona-

leadgang og en beboeradgang.   

 

Højbo forsynes med udvendigt trappetårn for personalet, for 

at få nem/hurtig adgang til kælder, stue og 1. sal. I stueplan 

og på 1. sal ankommer man via trappetårnet direkte til per-

sonaleområdet, hvorfra man kan bevæge sig ud på etagerne.  

Beboerne får i Højbo adgang til nordfløjens stueplan via en 

udvendig trappe, der er OVERVÅGET, hvorfra de kan bevæge 

sig ud i bygningen.  

Køkken og skærerum på de enkelte afdelinger optimeres for 

bedre arbejdsgang, og gøres stort set ens. Værelser renove-

res og indrettes, så der sikres bad, soveværelse og værelse 

for hver beboer. 

Administrationsområderne placeres centralt i bygningen, med 

gode muligheder for at komme ud/ind ad bygningen i tilfælde 

af indsats. Medarbejderne vil kunne have opsyn med køk-

ken/opholdsområder gennem enkelte glasvægge, men have 

mulighed for at trække sig tilbage til en lukket safe-zone, 

hvis der er brug for dette. 

 

Syltholm/Skovbo indrettes ligeledes med separat beboer- 

og personaleindgang i stueplan, samt centralt administrati-

onsområde.  

Den eksisterende trappe til Luna på 1. sal beholdes som be-

boerindgang, og suppleres med en udvendig trappeadgang til 

personalet, centralt placeret på nordsiden af bygningen.  

Afdelingerne på 1. sal ombygges, så hver afdeling vil inde-

holde køkken, opholdsrum, soveværelse og badeværelse. 

Alle disse rum har dør til stue/ophold, så personale til hver 

en tid ved hvor beboeren befinder sig. 

De før decentrale administrationsområder samles, så der er 

direkte adgang til de 3 afdelinger på 1. sal herfra. 

 

Multibygning 

I forbindelse med eksisterende kioskbygning, anlægges en 

ny genhusningsbygning, der, efter endt ombygning i Højbo 

og Syltholm, omdannes til multibygning. 

 

Der er i ombygningsperioden lagt vægt på at sikre gode 

oversigtsforhold i bygningen. Administrationsområdet lægges 

i forbindelse med køkken/ophold, med direkte adgang ude-

fra. Derudover etableres separate indgange for beboere og 

personale.  

Under ombygning i Højbo vil der som udgangspunkt være et 

værelse til hver beboer, med badeværelse lige uden for dø-

ren, dette for at sikre personalets overblik. 

Under ombygning i Syltholm vil bygningen kunne opdeles, så 

beboerne vil kunne skærmes fra hinanden, for at undgå kon-

flikter. 
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2.3 BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD 

Der holdes særlig fokus på at ombygningsarbejderne udføres 

med størst mulig hensyn til at de under- og overliggende 

etager og de tilstødende funktioner er i brug i om- og tilbyg-

ningsperioden. 

 

MYNDIGHEDER 

Myndighedsforhold afklares i de efterfølgende faser 

 

MILJØFORHOLD 

Der holdes i projekteringen fokus på at vælge de mest bære-

dygtige materialer, med hensyn til disses påvirkninger af 

både miljø og mennesker. 

 

ENERGIFORHOLD 

Der ændres ikke i bygningernes energiforhold. De nuvæ-

rende energiforhold forudsættes genanvendt uændret.  

 

Multibygning: 

Udføres efter gældende regler jf. BR18 

 

FORUNDERSØGELSER 

Der er ikke udført miljøscreening. Afklares i de efterfølgende 

faser. 

Adgangen til de berørte områder er besværliggjort af corona-

situationen og hensynet til borgere og personale. 

 

NEDRIVNINGSARBEJDER 

Nedrivningsarbejderne og affaldshåndteringen i forbindelse 

med disse, udføres med udgangspunkt i de anvisninger der 

fremgår af den forventede udarbejdede miljørapport. 

Nedrivningsarbejder udføres iht. Gældende regulativer og an-

visninger fra Lolland kommune. 

Alt løst og fast inventar, maskinel og apparatur mv. fjernes, 

inden byggeperioden opstarter. 

 

YDERVÆGGE 

Eksisterende hulmurs ydervægge forudsættes genanvendt 

uændret. Enkelte gennemføringer forventes udført i forbin-

delse med med etablering/renovering af ventilationsanlæg 

samt trappetårne 

 

INDERVÆGGE, EKSISTERENDE 

Eksisterende indervægge bevares og genanvendes generelt.  

Hvor der udføres nye huller eller fjernes eksisterende 

bærende indervægge, erstattes disse af et brandbeskyttet 

bærende søjle-/bjælkesystem. 

 

INDERVÆGGE, NYE 

Nye indervægge i eksisterende bygning udføres generelt som 

tunge vægge med brand- og lydklassificering efter lovmæs-

sige og brugsmæssige krav. 

 

Multibygning: 

Indvendige vægge udføres af porebetonblokke. Alternativt 

udføres de i skeletvægge beklædt med fibergips som giver 

en hårdere og mere vandalsikker overflade. 

 

INDVENDIGE DØRE 

Hvor der udskiftes eller etableres nye indvendige døre udfø-

res de som massive døre med stålkarme og laminatbeklædte 

dørblade med brand- og lydklassificering efter lovmæssige og 

brugsmæssige krav. 

 

Multibygning: 

Alle nye indvendige døre udføres som massive døre med 

stålkarme og laminatbeklædte dørblade med brand- og 

lydklassificering efter lovmæssige og brugsmæssige krav. 

inkl. låse som i den øvrige del af Kofoedsminde. 

 

VINDUER  

I eksisterende bygninger forudsættes udvendige døre og vin-

duer genanvendt uændret. Ruder forudsættes bibeholdt i sin 

nuværende stand. 

 

Multibygning: 

Vinduer og døre udføres i form og udtryk som eksisterende i 

kioskbygning. Sikring af vinduer som øvrig del af Kofoeds-

minde. 

 

GLASPARTIER 

Glas i indvendige glaspartier udføres i lamineret P2A-glas, 

iht. ”Retningslinje for Døre, Vinduer og Glasvalg gældende 

for åbne-, lukkede-, og retspsykiatriske afdelinger samt am-

bulatorier- og administrative områder”. 

 

OVERFLADER, EKSISTERENDE VÆGGE 

Eksisterende vægge beklædt med malerbehandlet glasvæv 

eller filt. Overflader eftergåes for løs væv, skruehuller etc. 

Væv reetableres og huller udsættes og der afsluttes med ma-

lerbehandling.  

 

OVERFLADER, NYE VÆGGE 

Nye vægge udføres med sandspartling, væv/filt og malerbe-

handling 

 

GULVBELÆGNING 

Det forudsættes at gulvbelægning bevares i videst muligt 

omfang. Eksisterende linoleumsbelægning afrenses og pole-

res generelt. 

Der vil blive foretaget partielle reparationer af gulvoverflade.  

Ved etablering af nye badeværelse fjernes eksisterende 

pudslag. Nyt pudslag udføres med korrekt fald mod nyt gulv-

afløb incl. spartling og pålagt vinylbelægning. 

 

Multibygning: 

Gulvbelægninger udføres som vinylbelægninger i differentie-

rende form og udtryk, afhængig af rummets funktion. 

 

LOFTER 

Eksisterende lofter forudsættes genanvendt uændrede i vi-

dest muligt omfang. Suppleres med nye i nødvendigt om-

fang. 

 

Multibygning: 

Udføres som 600 x 600 mm akustisk dæmpende systemlof-

ter. 

Lofter udføres fast eller demonterbart i forhold til rummets 

funktion 

 

INVENTAR 

Fast inventar i form af indbygget skabe i værelser og skabe i 

gangforløb er indeholdt i projektet. Løst inventar er ikke In-

deholdt 

 

Der er indeholdt værdiboks i garderobeskabe på stuer 

 

Toilet/bad: 

Nye kroge, 2x toiletrulleholdere, sæbedispenser og papirdi-

spenser 

 

Nye køkkener er indeholdt. 

Strøm til sengelamper etableres i projekt. Sengelamper er 

indeholdt. 

 

LØST INVENTAR 

Værelser indrettes med senge, skriveborde, stole, lavt bord 

og skabe (med værdi-bokse).  

 

SKILTNING 

Skilte ved døre til alle rum, herunder sengestuer etableres. 

 

ALARMER OG ADGANGSKONTROL 

Personsikkerhedsalarmsystem installeres. Dette skal afkla-

res. 

Der etableres on-line ADK på alle yderdøre. 

Alarmsystem, der afklares hvilke muligheder der er. 

 

SELVMORDSFORANSTALTNINGER 

De nødvendige selvmordsforebyggende foranstaltninger 

etableres på værelser, badeværelser, fællesrum, trapper mv. 
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2.4 TEKNISKE FORHOLD OG SAMTIDIG DRIFT 

 

VVS OG VENTILATION 

 

Multibygning: 

Omlægning af forsyningskabler og kloakering vil påvirke ad-

gangsforholdene indenfor hegnet.  

Brandvej skal sikres. 

 

Syltholm: 

Ombygningsarbejder på 1.sal bevirker, at der skal udføres 

omlægning i stueplan. Berørte rum skal være tilgængelige 

 

Det må dog forventes at der i etagenerne, periodevis er 

behov for adgang til fælles lodrette installationsskakte. 

 

Højbo: 

Ombygningsarbejder på 1.sal bevirker, at der skal udføres 

omlægning i stueplan. Berørte rum skal være tilgængelige 

 

Det må dog forventes at der i etagenerne, periodevis er 

behov for adgang til fælles lodrette installationsskakte. 

 

 

 

EL-INSTALLATIONER 

Multibygning: 

Omlægning af forsyningskabler vil påvirke adgangsforhol-

dene indenfor hegnet.  

Brandvej skal sikres. 

 

Syltholm: 

Ombygningsarbejder på 1.sal bevirker, at der skal udføres 

omlægning i stueplan. Berørte rum skal være tilgængelige 

 

Det må dog forventes at der i etagenerne, periodevis er 

behov for adgang til fælles lodrette installationsskakte. 

 

Der vil periodevist vil kunne forekomme strømafbrydelser på 

etagerne, hvor det vil være nødvendigt at lukke ned for en 

el-tavle, da arbejder i el-tavle foregår i strømløs tilstand. 

 

Højbo: 

Ombygningsarbejder på 1.sal bevirker, at der skal udføres 

omlægning i stueplan. Berørte rum skal være tilgængelige 

 

Det må dog forventes at der i etagenerne, periodevis er 

behov for adgang til fælles lodrette installationsskakte. 

 

Der vil periodevist vil kunne forekomme strømafbrydelser på 

etagerne, hvor det vil være nødvendigt at lukke ned for en 

el-tavle, da arbejder i el-tavle foregår i strømløs tilstand. 
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2.5 KONSTRUKTIONER 

 

Multibygning: 

Bagmure- og skillevægge 

Stabiliserende- og bærendevægge består af porebetonblokke 

i tykkelserne 125 mm som limes sammen. Ved enkelte væg-

stykker skal væggene styrkes med en vindsøjle. 

Ved døre og vinduer med lysvidde under 3,0 meter udføres 

bærende bjælker i beton. 

 

Stålsøjler og stålbjælker 

Der udføres stålsøjler og stålbjælker i modullinje C og B for 

bæring af tag. Der udføres også vindsøjler af stål for at 

styrke enkelte murpillers bæreevne. 

 

Fundament 

Der udføres betonfundamenter under alle ydervægge, bæ-

rende vægge samt stabiliserende vægge. 

Fundament for ydervægge udføres i minimum samme bredde 

som ydervæg. For indvendige bærende/stabiliserende vægge 

skal fundament minimum udføres i bredden 300 mm. 

Bærende stålsøjler udføres med punktfundamenter. 

 

Alle fundamenter udføres som minimum med revnearmering 

svarende til 0,20% af fundaments tværsnit. 

 

Terrændæk udføres med en tykkelsen på 100 mm med ar-

meringsnet. 

 

Der regnes med at der kan udføres direkte fundering dog i 

frostfri dybde. Den geotekniske rapport er dog ikke udført 

endnu. På bagrund af rapporten vil funderingsmetode be-

stemmes. 

 

 

Brand 

Bygningen hører under anvendelseskategori 6. 

Alle bærende konstruktioner, herunder søjler og bjælker, 

brandbeskyttes til R60.  

 

 

Lyd 

Værelserne betragtes som boliger og udføres ud fra BR18’s 

funktionskrav til lydforhold i boliger, som svarer til klasse C i 

DS490 Lydklassifikation af boliger. Alle boligskel udføres med 

dobbeltvægge med isolering imellem. Ved fundamenter og 

ved tag føres adskillelserne hhv. til fundament og til tag. Se 

eksempel fra SBI 237. 

 

 

                
  Fra SBI 237: Fundament     

  under boligadskillende væg 

 

 

Fra SBI 237: Boligadskillende væg i uudnyttet tag-

rum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Højbo: 

Der fjernes bærende/stabiliserende vægge i stueetage og på 

1.sal. 

Bærende og stabiliserende vægge består af mursten. 

Bærende etageadskillelse består af pladsstøbt beton. 

Hvor der fjernes en bærende væg udføres der en ståloverlig-

ger for bæring af ovenstående konstruktion. 

Hvor den eksisterende murstensvæg ikke har den forødende 

bæreevne udføres der en stålsøjle. 

 

Bærende konstruktioner brandbeskyttes til brandkravet R60. 

Stål brandbeskyttet med brandgips. 

 

Der udføres et trappetårn ved nordlige facade med adgang til 

alle etager. Trappen udføres i stål og dimensioneres til at 

have tilstrækkelig bæreevne under brand og brandbeskyttes 

dermed ikke. 

Trappetårn bæres af stålsøjler og stålbjælker. 

 

Syltholm: 

Der fjernes bærende/stabiliserende vægge i stueetage. 

Bærende og stabiliserende vægge består af mursten. 

Bærende etageadskillelse består af pladsstøbt beton. 

Hvor der fjernes en bærende væg udføres der en ståloverlig-

ger for bæring af ovenstående konstruktion. 

Der udføres en stålsøjle i kommende administrationsrum. 

 

Bærende konstruktioner brandbeskyttes til brandkravet R60. 

Stål brandbeskyttet med brandgips. 

 

På 1.sal fjernes en eksisterende elevator i fremtidig køkken. 

Hul i betongulv fra elevator reetableres. 

 

Der udføres også et trappetårn for Syltholm med afgang til 

alle etager. For adgang til tagetage fra trappetårn udføres 

der en kvist. 

Kvist medfører konstruktionsændring i eksisterende spær-

konstruktioner. Konstruktionsændring indebærer forstærk-

ning af eksisterende spær.  
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2.6 TEKNISKE ANLÆG – VVS OG VENTILATION 

 

Multibygning: 

Forsyningsforhold:  

I byggefelt for ny multibygning skal regn- og spildevand 

samt vandledninger omlægges for at give plads til den nye 

multibygning. Der henvises til notat inkl. skitse af 

2020.10.23  

 

Kloak: 

Lokalplanområdet er beliggende i et området med fælleskloa-

kering, og området vil senere overgå til separatkloakering. 

Der skal sandsynligvis etableres et lukket regnvandsbassin 

eller tilsvarende. 

 

Alle jord- og belægningsarbejder er indeholdt i kloakarbej-

det. Beplantning skal bibeholdes i den udstrækning, den er 

uden for byggefelt og anviste arbejdsarealer m.m. 

Spildevand tilsluttes omlagt spilde- og regnvandsledninger. 

 

Afløb 

Der etableres udluftning fra kloak. 

 

Vand 

Stikindføring i teknik/rengøringsrum. 

Central varmtvandsbeholder for opvarmning af varmt vand. 

Fremføring af BK, BV og BC til 2 eller 3 centralt placerede 

fordelerrørsskabe i forhold til sanitetsplaceringer. 

BK placeres under gulvisolering. 

BV og BC placeres i gulvisolering. 

 

Varme 

Stikindføring i teknik/rengøringsrum. 

I teknik/rengøringsrum placeres blandesløjfe for radiatoran-

læg og ventilationsaggregat. 

Der etableres radiatorer overalt med radiatorventiler monte-

ret. 

Der trækkes rør ud i isolering til 3 centralt placerede forde-

lerrørsskabe, hvorfra der fordeles til de enkelte radiatorer i 

de respektive områder. 

Fordelerrørsskab placeres således, at der i fremtiden kan 

ændres til ny indretning i forbindelse med ændring til multi-

hus.  

 

Ventilation 

Der etableres ventilation af hele bygningen, uanset anven-

delse. 

Der installeres 1 stk. ventilationsanlæg pr tagrum. 

Installation installeres som CAV-anlæg. 

 

 

 

 

 

Automatik 

Der etableres styring af blandesløjfer for varmt vand og radi-

atorvarme via Danfoss ECL. 

Ventilationsanlæg forsynes med Danfoss ECL, samt brandau-

tomatik jf. DS428. 

 

Syltholm: 

Forsyningsforhold: 

Mellem Syltholm og Højbo skal der udføres nye fjernvarme-

ledninger inkl. tilslutning til den nye multibygning. Der henvi-

ses til notat inkl. skitse af 2020.10.23  

 

Afløb 

Der etableres nye afløb fra nye sanitetsgenstande. Udluftnin-

ger over tag etableres. 

Hvor sanitetsgenstande demonteres afløb til nærmeste aktive 

ledning. 

 

Brugsvand 

Nyt brugsvand fra kælder til baderum mm, hvor disse ikke 

findes i forvejen. 

Hvor sanitetsgenstande demonteres brugsvand til nærmeste 

aktive ledning. 

 

 

Varme 

Der suppleres med enkelte radiatorer, hvor dette er nødven-

digt. 

 

Ventilation 

Nye baderum mm tilsluttes til eks. udsugningsanlæg placeret 

i tagrum. 

Emhætter i køkken tilsluttes de eks. udsugninger fra køkken 

placeret i tagrum. 

Der etableres ventilationsanlæg for kontorer ca. 500 m3/h, 

brandsikret anlæg, så der ikke skal etableres direkte ventila-

tionsrum. 

Der ønskes ikke ventilation af boliger. 

 

Automatik 

Nyt Ventilationsanlæg forsynes med Danfoss ECL. 

 

Højbo: 

Forsyningsforhold: 

Mellem Syltholm og Højbo skal der udføres nye fjernvarme-

ledninger inkl. tilslutning til den nye multibygning. Der henvi-

ses til notat inkl. skitse af 2020.10.23  

 

Afløb 

Der etableres nye afløb fra nye sanitetsgenstande. Udluftnin-

ger over tag etableres. 

Hvor sanitetsgenstande demonteres afløb til nærmeste aktive 

ledning. 

 

Brugsvand 

Nyt brugsvand fra kælder til baderum mm, hvor disse ikke 

findes i forvejen. 

Hvor sanitetsgenstande demonteres brugsvand til nærmeste 

aktive ledning. 

 

Varme 

Der suppleres med enkelte radiatorer, hvor dette er nødven-

digt. 

 

Ventilation 

Kontorer i stueplan tilsluttes eks. anlæg der betjener fælles-

rum. 

Nyt ventilationsanlæg der betjener de nye kontorer på 1. sal, 

placeres i tagrum, brandsikret anlæg så der ikke skal etable-

res direkte ventilationsrum. 

Nye baderum mm tilsluttes til eks. udsugningsanlæg placeret 

i tagrum. 

Emhætter i køkken tilsluttes de eks. udsugninger fra køkken 

placeret i tagrum. 

Der ønskes ikke ventilation af boliger. 

 

Automatik 

Nyt Ventilationsanlæg forsynes med Danfoss ECL. 

- 
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2.7 TEKNISKE ANLÆG – EL-INSTALLATIONER 

 

Multibygning: 

El- installationer generelt: 

Der etableres komplet nye elinstallationer og belysningsan-

læg for den nye multibygning. Den nye multibygning projek-

teres efter BEK nr. 1082 af 12/7/2016 samt installationsbe-

kendtgørelsen DS/HD 60364-serien. 

 

Terræn: 

I terræn fremføres ny redundant fiberforbindelse til nyt x-

felt. Der etableres ligeledes ny stikledning fra kabelskab på 

gavle af Syltholm til ny tavle i multibygningen. 

 

Føringsveje: 

Installationen udføres generelt som skjult installation over 

lofter. I rum hvor der er behov for arbejdsstationer etableres 

der installationskanaler på væg for en fleksibel placering af 

arbejdsstationerne. 

Hvor det er muligt etableres føringsveje som trækrør. 

 

Datainstallationer: 

Der udføres kablet dataudtag i alle lokaler, som kobles på et 

centralt x-felt. Der udføres ikke WI-FI i bygningen af sikker-

hedsmæssige hensyn. Alle dataopkoblinger sker gennem 

kablet stik. Endelige ønsker og krav til datainstallationen 

klarlægges under det videre forløb. Dog udføres det efter Re-

gion Sjællands kravsspecifikationer for datakabling og i tæt 

samarbejde med bruger og IT afdelingen. 

 

Overfaldsalarm: 

Der etableres Ascom overfaldsalarm som udføres zone ind-

delt. Behov og omfang klarlægges under projekteringen. 

 

ADK. (automatisk adgangskontrol): 

Omfang af ADK klarlægges endeligt med brugerne under 

projekteringen. Anlægget udføres dog som et SALTO anlæg. 

 

ABA (Automatisk brandalarm anlæg): 

Der etableres ABA i bygningen som en bygherre leverance. 

ABA udføres i samme fabrikat som allerede installeres på in-

stitutionen.  

Syltholm: 

El- installationer generelt: 

Der etableres komplet nye elinstallationer i de ombyggede 

områder. De nye installationer projekteres efter BEK nr. 

1082 af 12/7/2016 samt installationsbekendtgørelsen DS/HD 

60364-serien.  

Installationer uden for byggefeltet som er forsynet fra tavler 

som nedlægges, forlænges og omlægges så de forsynes fra 

ny tavle. Der laves midlertidige forsyninger i byggeperioden, 

så områder uden for byggefeltet stadig kan være i drift under 

hele byggeperioden. Om koblinger og omlægninger udføres i 

tæt samarbejde med personalet på stedet, så der ikke sker 

utilsigtet strømafbrydelser.  

 

Overfaldsalarm: 

Der etableres Ascom overfaldsalarm som udføres zone ind-

delt. Behov og omfang klarlægges under projekteringen. 

 

Føringsveje: 

Installationen udføres generelt som skjult installation over 

lofter på stueetagen. På 1. sal etableres føringsveje på loft i 

det omfang det giver mening. Ellers føres installationer også 

her som skjult installation.  

I rum hvor der er behov for arbejdsstationer (kontorer) etab-

leres der installationskanaler på væg, for en fleksibel place-

ring af arbejdsstationerne. 

 

Datainstallationer: 

Der udføres kablet dataudtag i alle lokaler, som kobles på et 

centralt x-felt. Der udføres ikke WI-FI i bygningen af sikker-

hedsmæssige hensyn. Alle dataopkoblinger sker gennem 

kablet stik. Endelige ønsker og krav til datainstallationen 

klarlægges under det videre forløb. Dog udføres det efter Re-

gion Sjællands kravsspecifikationer for datakabling og i tæt 

samarbejde med bruger og IT afdelingen. 

 

ADK. (automatisk adgangskontrol): 

Omfang af ADK klarlægges endeligt med brugerne under 

projekteringen. Anlægget udføres dog som et SALTO anlæg. 

 

ABA (Automatisk brandalarm anlæg): 

Der etableres ABA i bygningen som en bygherre leverance. 

ABA udføres i samme fabrikat som allerede installeres på in-

stitutionen.  

 

Højbo: 

El- installationer generelt: 

Der etableres komplet nye elinstallationer i de ombyggede 

områder. De nye installationer projekteres efter BEK nr. 

1082 af 12/7/2016 samt installationsbekendtgørelsen DS/HD 

60364-serien.  

Installationer uden for byggefeltet som er forsynet fra tavler 

som nedlægges, forlænges og omlægges så de forsynes fra 

ny tavle. Der laves midlertidige forsyninger i byggeperioden, 

så områder uden for byggefeltet stadig kan være i drift under 

hele byggeperioden. Om koblinger og omlægninger udføres i 

tæt samarbejde med personalet på stedet, så der ikke sker 

utilsigtet strømafbrydelser.  

 

Føringsveje: 

Installationen udføres generelt som skjult installation over 

lofter på stueetagen. På 1. sal etableres føringsveje på loft i 

det omfang det giver mening. Ellers føres installationer også 

her som skjult installation.  

I rum hvor der er behov for arbejdsstationer (kontorer) etab-

leres der installationskanaler på væg, for en fleksibel place-

ring af arbejdsstationerne. 

 

Datainstallationer: 

Der udføres kablet dataudtag i alle lokaler, som kobles på et 

centralt x-felt. Der udføres ikke WI-FI i bygningen af sikker-

hedsmæssige hensyn. Alle dataopkoblinger sker gennem 

kablet stik. Endelige ønsker og krav til datainstallationen 

klarlægges under det videre forløb. Dog udføres det efter Re-

gion Sjællands kravsspecifikationer for datakabling og i tæt 

samarbejde med bruger og IT afdelingen. 

 

Overfaldsalarm: 

Der etableres Ascom overfaldsalarm som udføres zone ind-

delt. Behov og omfang klarlægges under projekteringen. 

 

ADK. (automatisk adgangskontrol): 

Omfang af ADK klarlægges endeligt med brugerne under 

projekteringen. Anlægget udføres dog som et SALTO anlæg. 

 

ABA (Automatisk brandalarm anlæg): 

Der etableres ABA i bygningen som en bygherre leverance. 

ABA udføres i samme fabrikat som allerede installeres på in-

stitutionen.  
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2.8 BELYSNING 

 

Multibygning: 

Generelt Belysning:  

Belysningen projekteres og udføres i henhold til kravene i 

BR18 samt efter DS/HD 12464-1 og dertilhørende danske 

anneks. 

 

Belysningsarmaturer: 

Belysningen udføres i tæt samarbejde med brugerne, så de-

res ønsker tilgodeses. 

Belysningsarmaturer leveres som LED med DALI fordobling, 

for at sikre en fleksibel løsning og langsigtet løsning. Alle ar-

maturer udføres i anerkendte fabrikater og i en holdbarhed 

der tilpasses anvendelsesområdet. 

 

Lysinstallation: 

Alle lysinstallationerne udføres så de tilgodeser brugerne og 

rummets anvendelse. Der udføres lysdæmpning, dagslyssty-

ring og sensorstyring i det nødvendige omfang.  Behovet 

klarlægges endeligt under projekteringsfasen. 

 

 

 

Syltholm: 

Generelt Belysning:  

Belysningen projekteres og udføres i henhold til kravene i 

BR18 samt efter DS/HD 12464-1 og dertilhørende danske 

anneks. 

 

Belysningsarmaturer: 

Belysningen udføres i tæt samarbejde med brugerne, så de-

res ønsker tilgodeses. 

Belysningsarmaturer leveres som LED med DALI fordobling, 

for at sikre en fleksibel løsning og langsigtet løsning i fælles-

områderne.  

I værelserne udføres ligeledes belysning med LED og DALI 

fordoblinger, så der vil være mulighed for dæmp op/ned i 

hvert enkelt rum.  

Alle armaturer udføres i anerkendte fabrikater og i en hold-

barhed der tilpasses anvendelsesområdet. 

 

Lysinstallation: 

Alle lysinstallationerne udføres så de tilgodeser brugerne og 

rummets anvendelse. Der udføres lysdæmpning, dagslyssty-

ring og sensorstyring i det nødvendige omfang i fællesområ-

der og kontorer.  Behovet klarlægges endeligt under projek-

teringsfasen. 

I værelser etableres belysningen med dæmp op/ned i alle 

rum. Her etableres der ikke sensorstyring men udelukkende 

styring af lys ved døre. 

 

 

 

Højbo: 

Belysningsarmaturer: 

Belysningen udføres i tæt samarbejde med brugerne, så de-

res ønsker tilgodeses. 

Belysningsarmaturer leveres som LED med DALI fordobling, 

for at sikre en fleksibel løsning og langsigtet løsning i fælles-

områderne.  

I værelserne udføres ligeledes belysning med LED og DALI 

fordoblinger, så der vil være mulighed for dæmp op/ned i 

hvert enkelt rum.  

Alle armaturer udføres i anerkendte fabrikater og i en hold-

barhed der tilpasses anvendelsesområdet. 

 

Lysinstallation: 

Alle lysinstallationerne udføres så de tilgodeser brugerne og 

rummets anvendelse. Der udføres lysdæmpning, dagslyssty-

ring og sensorstyring i det nødvendige omfang i fællesområ-

der og kontorer.  Behovet klarlægges endeligt under projek-

teringsfasen. 

I værelser etableres belysningen med dæmp op/ned i alle 

rum. Her etableres der ikke sensorstyring men udelukkende 

styring af lys ved døre. 
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2.10 MILJØ- OG BÆREDYGTIGHED  

 

Checkliste Energi- og Miljø ved byggeri vedlægges som bilag: 
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2.13 COMMISSIONING 

Aktiviteterne indenfor commissioning for dette projekt vil foregå i projekte-

ringsperioden, udførelsesperioden og i driftsperioden efter aflevering og 

ibrugtagning af bygningen. 

I nedennævnte skema er aktiviteterne principielt illustreret med aktører an-

givet med følgende indeks: 

 

R = rådgiver 

B= bygherre 

E= entreprenør 

 

 

Ad. Pos. 15,16 og 18: Materialet skal afleveres til rådgiver/bygherre senest 

14 dage før opstart af test og afprøvning (pos. 20) – sanktionsgivende mile-

pæl. 

 

Ad. Pos. 25: Evaluering af årslogning og anlægserfaringer skal være afsluttet 

senest 4 uger inden 1-årsgennemgang for anlæggene. 

 

 

 

 

 

  

Pos. Projektfase Aktivitet Aktør 

01 Projektforslag Projektkontrol og tværfaglig projektgranskning af projektforslag R 

02 Granskning og kommentering af projektforslag B 

03 Myndigheds-

projekt 

Projektkontrol og tværfaglig projektgranskning af myndighedsprojekt R 

04 Granskning og kommentering of myndighedsprojekt. B 

05 Hovedprojekt Kravspecifikationer til anlægsydelser og -funktioner R/B 

06 Indarbejdelse af krav til dokumentation , D&V, indregulering og 

afprøvning i udbudsmaterialet 

R 

07 Indarbejdelse af krav til entreprenørdeltagelse ifbm. 

Indregulering, afprøvning og aflevering af entreprise. 

R 

08 Indarbejdelse af krav til entreprenørens KS. R 

09 Projektkontrol og tværfaglig projektgranskning af hovedprojekt R 

10 Granskning og kommentering af hovedprojekt B 

11 Udførelse Projektgennemgangsmøder af fagentreprenør R 

12 Proceskontrol af entreprisearbejder E 

13 Fagtilsyn med entreprisearbejder R 

14 Indregulering og afprøvning af tekniske anlæg E 

15 Aflevering af rapporter over indregulering og afprøvning af 

tekniske anlæg 

E 

16 Aflevering af D&V materiale E 

17 Godkendelse af D&V og K5-materiale fra entreprenør R/B 

18 Aflevering af entreprenørens KS-materiale E 

19 Mangelgennemgang 1. R 

20 Test og afpresning af tekniske anlæg. R/B/E 

21 Undervisning af driftspersonale i brug af tekniske anlæg. E 

22 Mangelgennemgang 2. R 

23 Udførelse af eventuelle anlægsjusteringer. E 

24 Afleveringsforretning R/B/E 

25 Driftsperiode Driftslogning, dataopsamling og anlægsevaluering. B 
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3. ØKONOMI, STYRENDE BUDGET 

3.1 BUDGET 

 

Targetbudget 23.100.000 /  22.812.838 

 

Multibygning  8.673.000 / 9.554.442 

Syltholm, Højbo 11.511.367 / 12.152.396 

Renovering og omlægning forsyning / 1.106.000 

 

 

 

Pos  % kr/ m² Kalkulation Bemærkninger, budget og kalkulation 

 Håndværkerudgifter, Multibygning     

01 Byggeudgift 300 m2   5.391.122   

02 Byggeudgift, ændring 5 værelser til 7 værelser, ialt 50 m2   960.000  

 Delsum   6.351.122  

      

03 Tillæg besværlig byggeplads, interrimsforanstaltninger mv.   300.000  

04 Vinterforanstaltninger   50.000  

05 UFO pulje 10,00%  635.000  

 Håndværkerudgifter inkl. Uforudsete udgifter   7.336.122  

      

 Omkostninger     

06 Rådgivning, byggetilladelse, forsikringer, geoteknik, div   1.293.320  

      

      

 Bygherreleverance     

07 Sikring vinduer    600.000  

08 Sikkerhed, ABA, ADK, alarm   325.000  

 Budget, total, Multibygning   9.554.442  (afsat kr. 8.672.821) 
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Pos  % kr/ m² Kalkulation Bemærkninger, budget og kalkulation 

 Håndværkerudgifter, Syltholm/Skovbo, Højbo     

01 Syltholm/Skovbo - stueetage   1.433.000   

02 Syltholm/Skovbo – 1sal   1.537.500  

 Udvendig trappe og hegn   350.000  

03 Højbo – stueetage   1.986.000  

04 Højbo – 1sal   1.136.000  

 Udvendig trappe   250.000  

 Delsum   6.692.500  

      

05 Miljøsanering   250.000  

06 Byggeplads 3 %   182.775  

07 Tillæg besværlig byggeplads, interrimsforanstaltninger mv.  

Syltholm/Skovbo, Højbo 

  400.000  

08 Vinterforanstaltninger   50.000  

09 UFO pulje 20%    1.515.000  

 Håndværkerudgifter inkl. Uforudsete udgifter   8.960.330  

      

 Omkostninger     

10 Rådgivning, byggetilladelse, forsikringer, geoteknik, div   1.792.066  

      

 Bygherreleverance     

11 Sikkerhed, ABA, ADK, alarm   500.000  

12 Løst inventar   800.000  

13 Diverse, flytning   100.000  

 
 

  1.400.000  

      

 Budget, total, Syltholm/Skovbo, Højbo   12.152.396  (afsat kr. 11.511.367) 

 

 

Pos  % kr/ m² Kalkulation Bemærkninger, budget og kalkulation 

 Håndværkerudgifter, Etablering og omlægning af forsyningslednin-

ger 

    

01 Ny fjernvarmeforsyning   600.000   

02 Omlægning af regn- og spildvandsledninger   180.000  

03 Omlægning af vandledning og ny anboring   85.000  

 Delsum   865.000  

      

04 byggeplads, interrimsforanstaltninger mv.   50.000  

05 UFO pulje 10,00%  91.000  

 Håndværkerudgifter inkl. Uforudsete udgifter   1.006.000  

      

 Omkostninger   100.000  

      

 Budget, total, Etablering og omlægning af forsyningsledninger   1.106.000  
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TIL- OG FRAVALGSLISTE 

 

Tilvalg, såfremt budget er gunstigt: 

 

- bad og toiletsanitet fra Arkisafe 

- lyd-/akustikfelter 

- inventar fra Arkisafe 

- belysningsarmaturer  

- løst inventar 

- bebygget areal, flere m2 

 

 

Fravalg, såfremt budget er ugunstigt: 

 

- Materialevalg på klimaskærm. 

- bad og toiletsanitet fra Arkisafe 

- lyd-/akustikfelter 

- inventar fra Arkisafe 

- belysningsarmature 

- vvs-armaturer 

- bebygget areal, færre m2 

- overflader, belægninger 

- kvalitet på sikring, minimumsniveau 

- sikringsrammer på vinduer, anden løsning 

- inventar 

- terræn, anlæg. 

-  
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4. TIDSPLAN 

4.1 PROJEKTTIDSPLAN 
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5. UDBUDSSTRATEGI 

5.1 ANBEFALING, UDBUDSTRATEGI 

- 

UDBUDSSTRATEGI 

For projektet er der udført overordnet analyse vedrørende 

mulig udbuds- og gennemføringsstrategi, herunder hvordan 

en udbudsstrategi kan understøtte en optimal og robust ud-

førelse i relation til byggetakt, samt bedst mulig styring i for-

hold til grænseflader, økonomi, kvalitet og risici. 

 

På den baggrund anbefales det som udgangspunkt, at byg-

herre fordeler risikoen på flere entrepriser og udbyder pro-

jektet i fag- og storentreprise, fordelt på følgende arbejder: 

 

Entreprise 1: 

• Nedrivning 

• Anlæg 

• Murer 

 

Entreprise 2: 

• Tømrer og snedker 

 

Entreprise 3: 

• Maler 

 

Entreprise 4: 

• Gulv 

 

Entreprise 5: 

• El arbejder 

 

Entreprise 6: 

• VVS arbejder 

• Ventilationsarbejder 

 

Entreprise 7: 

• Hegn 

 

 

Ydermere anbefales det, at projektet udbydes i begrænset, 

indbudt licitation, med tildelingskriteriet laveste pris. 

 

For projektet er udført analyse vedrørende mulig gen-

nemføringsstrategi, herunder hvordan en udbudsstra-

tegi kan understøtte en optimal og robust udførelse i 

relation til byggetakt, investerings- og betalingsflow, 

samt bedst mulig økonomi- kvalitet- og kontraktstyring 

mod entreprenørerne. 

 

Der er gjort en overordnet vurdering i forhold til den 

aktuelle markeds- og konkurrencesituation i entrepre-

nør- branchen, og dernæst analyseret på projektets 

indbyggede udfordringer risici i forhold til markedssitu-

ation, konstruktioner, bygbarhed, byggeplads mv. Føl-

gende elementer skal i den forbindelse fremhæves som 

særlige risici: 

 

Risiko 1:  

Den aktuelle markedssituation er ikke gunstig for udby-

der, idet branchen generelt befinder sig i et opsving 

kombineret med at der er kanaliseret mange Corona-

penge ud i branchen. 

 

ANBEFALING, UDBUDSSTRATEGI 

Som udgangspunkt anbefales det, at bygherre fordeler 

risikoen på flere entrepriser og udbyder projektet i fag- 

/storenentreprise, da det giver mulighed for en større 

styring og kontrol af udbuds- og byggeprocessen. Yder-

mere anbefales det at projektet udbydes i begrænset, 

indbudt licitation efter tilbudsloven 
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6. BYGGEPLADSFORHOLD 

6.1 BYGGEPLADSFORHOLD 

 

BYGGEPLADS 

Overordnet set medfører renoveringen i 2 etagebygninger beliggende modsat hinan-

den den største udfordring, idet det stiller store krav til planlægning af byggerytme, 

både med hensyn til bygningernes samtidige brug samt med at håndtere de sikrings-/ 

sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige hensyn til både håndværkere, beboere og perso-

nale, herunder midlertidige afstivninger og afskærmninger. 

 

Etablering og afskærmning af byggepladsen udføres således at færdsel omkring byg-

ningerne samt gående trafik sikres bedst muligt samt at indsatte forbliver bag hegnet. 

 

Det foreslås at etablere 3 byggepladser. 1 ved hver bygning samt 1 ved Multibygning.  

I byggeperioden koordineres trafikal adgang med bygherrer. 

 

Byggepladsens afgrænsning foreslås som vist på skitsen 

 

I næste fase, bearbejdes byggepladsen således at følgende forhold belyses yderligere: 

 

Eksisterende risici på arealet og hvilke risici,  

Adgangs-, transport- og flugtveje 

Kran, hejs og stilladser 

Afsat plads til materialedepoter, evt. midlertidige værksteder og affalds- containere 

 

Afsat plads til velfærdsforanstaltninger 

Tilslutning til el, vand og kloak 

Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr 

 

Adgangs-, transport- og flugtveje angives på byggepladstegningen og suppleres 

med en skriftlig redegørelse. Det gælder også for fx lodrette adgangsveje i bygninger 

og for adgangsveje på de enkelte etager. 
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7. ARBEJDSMILJØKOORDINERING, AMK (P) 

7.1 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED 

ARBEJDSMILJØKOORDINERING (AMK) 

I nærværende projektforslag vedlægges foreløbig Plan for Sikkerhed og Sundhed, samt grundlag for Liste / Journal over særlige forhold vedrørende drift.  

 

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED, DISPOSITION OG INDHOLD  

Organisationsplan  

Byggepladstegning  

Tidsplan  

Angivelse af færdselsområder  

Angivelse af områder med flere arbejdsgivere  

Angivelse af fællesområder og fælles sikkerhedsforanstaltninger  

Særligt farligt arbejde  

Særlige risici  

Procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og særlige risici  

Angivelse af, hvem der kontrollerer og samordner beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner  

 

LISTE OVER SÆRLIGE FORHOLD 

Nedenfor angivet skema udgør grundlaget for efterfølgende kortlægning af arbejdsmiljøforhold vedr. fremtidige arbejder.  

Der er ikke foretaget identificering af risici i projektforslaget. Dette sker i efterfølgende fase. 
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REGION SJÆLLAND, KOFOEDSMINDE  30.11.2020 

PROJEKTFORSLAG 

 

8. BILAG -TEGNINGER  23/31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGION SJÆLLAND, KOFOEDSMINDE  30.11.2020 

PROJEKTFORSLAG 

 

8. BILAG -TEGNINGER  24/31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



REGION SJÆLLAND, KOFOEDSMINDE  30.11.2020 

PROJEKTFORSLAG 

 

8. BILAG -TEGNINGER  25/31 

 

 

  



REGION SJÆLLAND, KOFOEDSMINDE  30.11.2020 

PROJEKTFORSLAG 

 

8. BILAG -TEGNINGER  26/31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGION SJÆLLAND, KOFOEDSMINDE  30.11.2020 

PROJEKTFORSLAG 

 

8. BILAG -TEGNINGER  27/31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



REGION SJÆLLAND, KOFOEDSMINDE  30.11.2020 

PROJEKTFORSLAG 

 

8. BILAG -TEGNINGER  28/31 

 

 

  



REGION SJÆLLAND, KOFOEDSMINDE  30.11.2020 

PROJEKTFORSLAG 

 

8. BILAG -TEGNINGER  29/31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



REGION SJÆLLAND, KOFOEDSMINDE  30.11.2020 

PROJEKTFORSLAG 

 

8. BILAG -TEGNINGER  30/31 

 

 

  



REGION SJÆLLAND, KOFOEDSMINDE  30.11.2020 

PROJEKTFORSLAG 

 

8. BILAG -TEGNINGER  31/31 

 

 

 

 


