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Introduktion/

1.1 Forord & læsevejledning
Projektforslaget er opbygget af 2 mapper; mappe 1 beskrivelse og mappe 2 tegninger og
bilag. Udover disse 2 mapper, indeholder Projektforslaget også en 3d model afleveret i .ifc
& .rvt.
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Mappe 1
Er denne beskrivelse, der som hoveddokument beskriver de arkitektoniske, indretningsmæssige, tekniske valg og løsninger, der understøtter bygherrens krav til opførelse af Nyt
Hvidovre Hospital.
Ønsker læseren at tilegne sig dybere viden om et emne, bliver der under hvert emne i
beskrivelsen henvist til bilag.
Mappe 2
Er tegnings- & bilagsmappen.
Denne mappe indeholder Designmanual Arkitekt og Designmanual Landskabsarkitekt
(printes kun til PDF) samt alle tegninger og relevante bilag for kapitlerne i mappe 1.
1.2 Projektet i korte træk
Region Hovedstaden besluttede at udarbejde en ny hospitalsplan for Region Hovedstaden. Denne hospitalsplan viser udviklingen af hospitalerne frem til år 2020.
”Hospitalsplan 2020” beskriver en fremtidig fordeling af opgaverne på hospitalerne, heraf
en nødvendig udvidelse af Hvidovre Hospital. Dette blev baggrunden for en afholdt projektkonkurrence, omhandlende forslaget til udvidelsen af hospitalet.
Projektkonkurrence blev vundet af arkitektfirmaerne aarhus arkitekterne a/s & Schmidt
Hammer Lassen med underrådgiverne Søren Jensen Radgivende Ingeniørfirma A/S,
Royal Haskoning DHV samt landskabsarkitekterne Kragh & Berglund Landskabsarkitektur
& Urban Design.
Projekt er en større udvidelse af Hvidovre Hospital. Udvidelsen ligger vest for det eksisterende hospital. I den nye del af hospitalet etableres fælles akutmodtagelse, neonatal-,
børne-, obstetrisk- og kardiologisk afdeling. Yderligere bliver der etableret en ny samlet
ankomst for hele hospitalet placeret i den sydvestlige del samt en udvidelse af parkeringskælderen.
I arbejdet med udvidelsen er der fokus og hensyntagen til det eksisterende hospitals struktur og arkitektur. Den ankomne vil møde hospitalet gennem den nye fælles ankomst, der
er hospitalets nye hovedmodtagelse. Fra denne nye hovedmodtagelse vil man blive ledt
ind og fordelt op igennem hospitalet.
Der skabes en række gårdrum som bygningen indordner sig efter, og som indgår som en
del af Wayfinding på alle etager. Bygningens etage 04 (stueetagen) vil arkitektonisk fremstå som en base, med en stor etagehøjde, og de overliggende etager E5, E6 og E7 vil
fremstå som u-formede afsnit som i sammenhæng danner en sengeslange der orienterer
sig omkring gårdrummene.
Facaderne bliver etableret i en arkitektonisk dialog med de eksisterende facader. Afsættet
vil være den stemning, rytme og materiale- og farveholdning der er tilstede i de eksisterende facader.

Side 10/147

1.3 Helhedsplan – fremtidig udvidelse
Nyt Hospital Hvidovre indgår i en overordnet helhedsplan som samlet anviser 100.000
kvadratmeters udvidelse.
Fremtidige udbygningsmuligheder er primært mod vest, på området op til Avedøre Havnevej som i dag udlagt til parkering samt pavillon 5 og 6.
Øst for den nuværende hovedankomst er der ligeledes anvist et område for fremtidig udvidelse.
1.4 Projektforudsætninger
Der henvises til byggeprogram version 2.0 og godkendt Dispositionsforslag af 31. August
2015, som gældende projektforudsætning for nærværende projektforslag.
Under udarbejdelsen af projektforslaget er der kommet ændringer til, der har medført at
forudsætningerne for det overordnede projekt har ændret sig. Ændringerne er sket som et
led i en optimering af projektet.
Omdisponering i FAM E4
Den fælles Akutmodtagelses fremtidige organisering af patientforløb og personale har
løbende været under udvikling.
For at optimere kapaciteten i undersøgelsesrum er Lægevagten flyttet tættere på øvrige
U/B rum og Fast Track med eget vente/ophold til patienterne.
Personalets vagtstationer er optimeret med henblik på bedre overblik over både akutgangen og området til behandling af mindre skader.
Traumerum er udvidet med et leje til i alt 3 lejer, hvoraf 2 lejer kan anvendes til kritisk syge
patienter.
Sprinkler system/ brandstrategi
Hovedgrebet i brandstrategien er ikke ændret i denne fase.
Dog er sprinkler princippet ændret fra tågesprinkling til traditionel lavtrykssprinkling.
Begrundelsen for denne ændring er bygherres ønske om at have et sprinklersystem som
er magen til det sprinklersystem som anvendes på eksisterende hospital.
Automatisk transportsystem
Bygherre har valgt at det logistiksystem som skal etableres er følgende:
Udbygning af eksisterende EMS system (Von Roll), horisontalt hen til nye vertikale logistikelevatorer.
Rådgiver har frarådet den horisontale udbygning af eksisterende EMS system, da dette
system ikke kan CE-mærkes i henhold til gældende regler.
Bygherre er klar over dette forhold og påtager sig ansvaret for dette.
Da risikoen er bygherres fortsætter rådgiver med at projektere, udbyde og udføre ovennævnte system.
E3 Parkeringskælder
Den samlede trafikale løsning i eksisterende kælder og ny kælder er viderebearbejdet,
særligt i forhold til at opnå et højt niveau af sikkerhed for gående og cyklister. Dette har
medført en lille reduktion af antallet af parkeringspladser.
1.5 Procesbeskrivelse & brugermøder
I projektforslagsfasen har været afholdt en række brugermøder. På møderne er drøftet
mindre ændringer af disponeringen i de enkelte afdelinger og optimering af standardløs-

ninger. Endvidere indretning af rum samt omfang og dimensionering af inventar og udstyr
til de enkelte rumfunktioner.
Der har løbende været holdt opsamlingsmøder med Byggeafdelingen angående tværgående forhold i byggeriet f.eks. logistik og depoter.
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1.6

Myndighedsforhold

Generelt
Igennem projektforslagsfasen har der været afholdt møder med Hvidovre Kommune med
henblik på at forhåndsafklare myndighedsforhold forud for Byggeandragende.


Brandstrategi



Trafikplaner for vej og tilkørselsforhold



Afklaring af byggepladsforhold

Bygningsmyndighed er Hvidovre Kommune, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.
Kontaktpersoner er:
• Steffen Kuld Hansen, Teamleder
• Henrik Nielsen, lokalplan
• Hans Larsen, Brandteknisk byggesagsbehandler
• Preben Mac og Helle Buus, Miljøforhold.
• Peter W. Knudsen koordinerer Vej og parkforhold
I forbindelse med projektets gennemførelse skal der sikres inddragelse af relevante myndigheder:
• Arbejdstilsynet, Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70121288
• Hvidovre Politi, Bytoften 29 2650 Hvidovre, Tlf. 4386 1448
• Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1059 København K, Tlf. 7244 3333
• Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S, Tlf. 7221 8800
• Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Tlf. 7227 6900
Stamoplysninger og lokalplansforhold
Beliggenhed og grundens data
Det nye projekt placeres pa 11 bz, Hvidovre by, Hvidovre, Kettegårds Allé 30, 2650 Hvidovre og grænser ind over 11 a, hvor det eksisterende Hospital er placeret.
Areal forhold
Grundstykket er delt pa 2 matrikler 11bz og 11a på i alt henholdsvis:
• 11bz - areal i alt 65966 m2
• 11a – areal i alt 158583 m2
Kommunalbestyrelsen har den 24. juni 2015 vedtaget Lokalplan 229 endeligt. Lokalplanen
muliggør en større udbygning af hospitalet, regulerer parkering og trafik i området mv.
Se bilag 13.1.1 Lokalplan
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VVM redegørelse
Udvidelsen af Hvidovre Hospital blev vinter 2014/15 anmeldt efter VVM-bekendtgørelsens
regler til Hvidovre Kommune med henblik på beslutning om hvorvidt udvidelsen af hospitalet forudsatte udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Det var Hvidovre kommunes vurdering
at udvidelsen forudsatte udarbejdelse af en VVM-redegørelse og gennemførelse af en
VVM-procedure.
Den endelige VVM-redegørelse har været i offentlig høring. Der har ikke været indsigelser
mod VVM redegørelsen. Næste skridt er politisk behandling af VVM tilladelse.
Trafik og landskab
I arbejdet med projektforslaget er trafikproblematikken genvurderet med input fra HvH’s
trafikrådgiver, Tetraplan. Der har ikke været årsag til væsentlige ændringer ift. dispositionsforslaget.

2

Bygning
2.1
2.1.1
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Generel beskrivelse
Overordnet beskrivelse af projektet

Nyt Hospital Hvidovre er en 31.426 m2 brutto udvidelse af Hvidovre Hospital, placeret vest
for det eksisterende hospitalskompleks. Den fireetagers høje hospitalsudvidelse rummer
hospitalets nye hovedankomst, ny fælles - akutmodtagelse, neonatal afdeling, obstetrik
afdeling, kardiologi afdeling og børneafdeling. Der etableres parkeringskælder under udvidelsen, areal på 7.757 m2 (indgår ikke i bebyggelsesprocent)
Bebyggelsesprocent af matrikel nr 11bz med areal på i alt 65966 m2 er 47,64 %
Hospitalsudvidelsen føjer sig til det eksisterende byggeri, ved at tage afsæt i de grundlæggende bygningsmæssige principper. Det eksisterende hospitals base af beton videreudvikles og der tages udgangspunkt i den retvinklede geometri, basens højdeafgrænsning gentages i det ny hospital, men den bevæges med en mere organisk formgivning.
Over basen placeres sengeafsnittene som en skulpturel struktur, der bevæger sig omkring
de nye grønne haverum.
De primære fysiske forbindelse etableres i etage 03, 04 og 05 i forlængelse af det eksisterende hospitals centrale hovedkorridor, vandrehal og i niveau 03 sammenbindes den nye
parkeringskælder med den eksisterende.
Fra krydset på Kettegårds Allé, hvorfra gående, cyklister, buspassagerer og bilister ankommer, ledes man ligeværdigt over den parkagtige forplads som skråner ind mod hospitalet til
hovedankomsten i niveau 04, hvor en stor baldakin signalerer indgang, eller via åben rampe, i bil eller på cykel, til parkeringskælderen i niveau 03. I parkeringskælderen er der adgang til henholdsvis fælles akut modtagelsen og hovedreception via to separate atrier som
trækker dagslys ned i kælderen.
Udefra opleves det ny hospital som en lys og let bygning.
Facaderne udformes med et slægtskab til den eksisterende arkitektur på Hvidovre hospital.
Den tunge ambulatoriefacade i beton viderefortolkes i et beton facadebånd som afslutter
etage 04 i udvidelsen.
Facader fremstår generelt lette og lyse.
Inde i huset oplever man ligeledes lyse, hvide rumforløb, præget af kig til de grønne
gårdrum.
Nybyggeriet struktureres delvist omkring gårdrum og delvist omkring et tværgående panoptisk rum, der på alle etager fungerer som en offentlig fordelingsåre til de enkelte funktioner
og afsnit.
Fra hovedankomsten med hovedreception og tilhørende venteområde spænder et vertikalt
trappeatrium ud i husets 4 etager.
Fra hovedankomsten kan man enten bevæge sig mod eksisterende hospital og fælles akut
modtagelse via den centrale korridor eller via trappe og elevatorer stige op i huset.
Man ankommer på etagerne i det panoptisk rum som giver overblik, primært etagevist, sekundært via kig gennem trappeåbninger og via åbninger i facader til øvrige etager. Det panoptiske rum er flankeret af en række gårdrum, der forbinder alle bygningens etager, tilfører
dagslys og fremmer orienteringsevnen i den nye bygning.

Ud mod og langs det panoptiske rum, er de mere offentlige og fælles funktioner placeret så
som receptioner, kontorer, vente- og opholdsfaciliteter, mens de mere private rum som patientværelser og behandlingsrum, er placeret i rolige omgivelser - tilbagetrukket fra det centrale panoptiske rum.
Disponeringen understøtter en klar wayfinding, samtidig med at der skabes rolige områder
for patienternes heling.
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2.1.2

Afdelingsplaceringer

Etage 04 Foyer og Hovedreception. Fælles akutmodtagelse med børnespor, vagtlæge og
Diagnostik. Neonatal afdeling og Obstetrik afdeling. Kontorer.
Etage 05 FAM sengeafsnit. Kontorer
Etage 06 Kardiologisk afdeling med sengeafsnit, ambulatorium, dagafsnit og kontorer
Etage 07 Børneafdeling med ambulatorium, dagafsnit og kontorer
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Isometrisk afbildning af afdelingsplacering:

2.1.3 Overordnet logistik i bygningen
Logistikprincip i bygningen tager udgangspunkt i det eksisterende hospitals logistik.
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Selvhjulpne patienter og pårørende ankommer til hovedindgangen og fordeles horisontalt
på etage 04, der indeholder Akutmodtagelsen samt sengeafdelinger Neonatal og Obstetrik. Akutmodtagelsen FAM har selvstændig indgang via ankomstatrium i p-kælder. Sengeliggende patienter indbringes til FAM via ambulanceporten på bygningens nordside.
I etage 04 er forbindelse til ambulatorier i eksisterende hospital.
Etage 05 indeholder sengeafsnit til FAM, og etage 05 kobles på vandrehallen i det eksisterende hospital.
Etage 06 og 07, Kardiologi og Børneafdeling indeholder sengeafsnit og dagfunktioner.
Etage 03 (p-kælder) indeholder ankomst til hovedindgang/reception og Akutmodtagelse,
parkering, samt servicekorridor, der kobler det nye byggeris logistik elevatorer sammen
med servicekorridoren i det eksisterende byggeri.
Selvhjulpne patienter og pårørende samt senge- og varetransporter anvender de lodrette
elevatorforbindelser til sengeetager.
Der bygges videre på centerstrukturen fra det eksisterende hospital med vertikale elevatorforbindelser.
Forsendelse af forsyninger og mad samt borttransport af affald foregår via sende/modtagestationer med hospitalets automatiske transportanlæg i tunneletage, etage 02
2.1.4 Wayfinding
Ved ankomst til hospitalet fremstår wayfinding med en entydig klarhed. Den skrånende
forplads viser ned mod bygningens syd facade, hvor en markant baldakin overdækker
indgangspartiet og skilter med Hvidovre Hospital.
Bilister og cyklister ledes via kørerampen, der opleves som en integreret del af forpladsen,
til parkeringskælderen.
I kælderen etableres wayfinding primært ved at man i køreretningen har direkte udsyn til
henholdsvis fælles akut atrium og hovedankomst atrium.
Atrier er I kælderplan inddækket med glasfacader, dagslys trækkes ned I kælderen i dagtimer og suppleres med en tydelig kunstbelysning.
Grønne beplantningsvægge fremstår som bagtæpper i atrier og er med til at vise vej op I
huset, via trapper og elevatorer.
Wayfinding i husets etager er primært baseret på “grønne kig” og dagslys.
Planløsningen er struktureret omkring en nord sydgående hovedkorridor som i sengeetagerne kaldes ”det panoptiske rum”.
Man ankommer på etagerne i det panoptisk rum som giver overblik, primært etagevist, sekundært via kig gennem trappeåbninger og via åbninger i facader til øvrige etager. Det panoptiske rum er flankeret af en række gårdrum, der forbinder alle bygningens etager, tilfører
dagslys og fremmer orienteringsevnen i den nye bygning.
Ud mod og langs det panoptiske rum, er de mere offentlige og fælles funktioner placeret så
som receptioner, kontorer, vente- og opholdsfaciliteter, mens de mere private rum som patientværelser og behandlingsrum, er placeret i rolige omgivelser - tilbagetrukket fra det centrale panoptiske rum.
Disponeringen understøtter en klar wayfinding, samtidig med at der skabes rolige områder
for patienternes heling.

Kunstnerisk udsmykning er planlagt medvirkende til at understøtte og stimulere begrebet
helende arkitektur og planlægges at indgå aktivt som wayfindings elementer i hovedtrappe, atrium og i børneafdeling.
2.1.5
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Trafik

2.1.5.1 Overordnet trafikstruktur & trafiksikkerhed
Eksisterende område omkring Hvidovre Hospital udgøres af mod syd et sammensat villakvarter af kolonihaver, villaer og etageejendomme, mod Østvej er det etage ejendomme
der danner grænsen til det nuværende Hvidovre hospital, mod vest den meget bredde
Avedøre Havnevej og mod nord Holbækmotorvejen.
Ankomsten til hele hospitalskomplekset bliver for bilister og taxaer fra Avedøre Havnevej,
lige over krydset på Kettegårds Allé.
Trafik flowet er entydigt, man kører ned af rampen, til højre adgang til den nye hovedmodtagelse og parkeringspladserne under det eksisterende hospital og lige frem signalerer
dagslys / kunstbelysning og grønne vægge velkomst til Fælles akut atrium.
Ud for de to atrier er der plads til afsætning af passagerer og patienter som skal op i huset
via synlige fritstående trapper og elevatorer.
Udkørsel fra p-kælderen sker via den eksisterende nedkørsel mod øst.
Gående ankommer til hospitalet, fra Kettegårds Allé ned over den skrånende forplads til
den ny hovedindgang. Der vil ligeledes være adgang til den eksisterende ankomst i øst.
Cykeladkomst til parkeringskælderen via cykelstier på både østlig og vestlig rampe. Kollektiv trafikadkomst er i øjeblikket busadkomst på Kettegårds Allé, i fremtiden mulighed for
både bus og Letbane. Se bilag 13.2 Situationsplan
Trafiksikkerhed varetages primært ved zone adskillelse af biler, cykler og fodgængere.
Belægninger markeres tydeligt for de 3 trafik typer. På nedkørselsrampen til parkeringskælder udformes belægninger, med ru overflader som signalerer lavere fart og cykelsti er
markant adskilt fra bilkørebane. Supplerende skiltes med hastighedsbegrænsning.
For at opnå optimal trafiksikkerhed og funktion i den sammenbyggede kælder har Hvidovre Hospital iværksat projektering af nødvendige omdisponeringer i den eksisterende kælder, som følge af den ny situation hvor kørselsretning vendes.
2.1.5.2

Letbane og øvrig kollektiv trafik

HvH har besluttet at planlægge projektet ud fra den forudsætning, at der kan etableres en
letbaneforbindelse forbi Hvidovre Hospital.
Føringen af Letbanen er indarbejdet i det tidligere godkendte dispositionsforslag og der er
afsat areal for hvor letbanen kan udføres.
Forudsætninger for disponering af fremtidig letbane er Tetraplan´s trafikanalyser; “Trafikale forhold og vurderinger af kapacitetsforhold ved indkørsel til hospitalet” samt “Trafikale
forhold ved indkørsel til hospitalet under forudsætning af letbanedrift”.
En fremtidig etablering af Letbaneforbindelsen ligger i andet regi. Mindre omlægninger af
forplads og fortov må påregnes i forbindelse med anlæg af letbanen.

2.2
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Person flow og logistik

2.2.1 Fællesarealer, gange og trapper
Man kommer til hospitalets nye hovedankomst, enten fra forpladsen eller fra parkeringskælder via et vertikalt trappeatrium til etage 04. Herfra er der videre forbindelse til etage
05, 06 og 07 via trappe og elevator. I det rumlige ankomstområde modtages patienter og
besøgende, herfra fordeles personstrømmene af gående til og fra det samlede hospital.
Hovedreceptionen er placeret centralt I direkte forbindelse med hovedindgangen og der er
overblik til alle forbindelser, forpladsens indgang, forbindelse til det eksisterende hospital,
trapper og elevatorer op til etage 05 og ned til etage 03.
Fra receptionen ledes patienterne ligeledes enkelt til den langsgående ambulantkorridor I
det eksisterende byggeri samt til etagens forskellige behandlingsområder, der via central
nord syd gående korridor giver adgang til Akutmodtagelsen og vagtlægeområdet.
Selvhenvendende patienter til Akutmodtagelsen vil primært have adgang fra Parkeringskælderen via det nordlige ankomst-atrium, hvorfra man ledes direkte via trappe eller elevator til akutmodtagelsen i etage 04.
Patienter til indlæggelse i hospitalets stamafdelinger benytter sengeelevatorer i center 1-4
i eksisterende hospital eller elevator E i nybyggeri.
Etagerne er alle forbundet med elevator og trappe i den sydlige del af panoptikon.
I hver af de fire sengeafsnit eller dagafsnit i alle etager disponeres med en sekundær gennemgående trappeforbindelse. Mod vest er det brandvæsnets indsatstrapper og mod øst
vertikal evakuering. I øvrigt er der adgang til taget. Der er trappe til personalet til og fra
omklædning i etage 03.
Gange er disponeret med hensigtsmæssige bredder for henholdsvis personflow og sengetransport. I hovedkorridorer er mindste bredde 3 meter og i afdelingskorridorer 2,6 meter.
Det giver plads til at 2 senge inkl. udstyr kan passere hinanden.
2.2.2

Parkering

Lokalplanen giver mulighed for etablering af 300 p-pladser. HC parkeringspladser er indeholdt i dette tal.
Den ny parkeringskælder indeholder 118 ordinære p-pladser, 10 HC pladser, 4 HC-bus
pladser og 3 taxa holdepladser.
Ved FAM ambulance ankomstområde på nordsiden af hospitalet udlægges 4 parkeringspladser til pårørende som følger en ambulance samt for ledsagere til akut fødende.
I parkeringskælderen vil inddelingen af parkeringsarealerne reservere den nordlige del til
fælles akut modtagelsen.
Øvrige bilister ledes til højre mod den sydlige del og den eksisterende p-kælder.
Handicap parkeringspladser er placeret nærmest indgangsatrier så gangbesværede og
kørestolsbrugere har kortest mulig vej.
Korttidsparkeringspladser anbefales placeret nær de centrale adgangsveje til de enkelte
hovedfunktioner. Langtidsparkering anbefales placeret længst fra den centrale kørevej.
Indretning og geometri for parkeringspladser er disponeret i henhold til vejdirektoratets
regelsæt og vejledning for indretning af almindelige parkeringspladser og handicapparkering.
Handicapparkering er ligeledes disponeret i henhold til ” DS Håndbog 105”.
Den eksisterende parkerings kælder er udført med følgende mål:
P-plads; bredde 2,5 x længde 5,0 m

Fodgænger gang mellem p-pladser; bredde 2,0 m
Dobbeltrettet vej mellem p-pladser; bredde 7,0 m og frihøjde 2,2 m
Hovedfærdselsvej mellem P-areal og øvrig kælder; bredde 5,2 m og frihøjde 2,9 m
Ensrettet vej; udvendig bredde 4,5 m
Fortov langs indgang til center A, B C og D; bredde 1,4 m
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Den ny Parkeringskælder udføres med følgende mål:
P-plads; bredde 2,5 x længde 5,0 m
Fodgænger gang mellem p-pladser, bredde mellem 1,5 m og 3,5 m
Dobbeltrettet vej mellem p-pladser bredde 7,0 m og frihøjde 2,2 m
Hovedfærdselsvej ensrettet; bredde mellem 4,5 m og 7,0 m, frihøjde 2,8 m.
Hovedfærdselsvej dobbeltrettet; bredde 6,5 m og frihøjde 2,8 m
Fortov; bredde 1,5 m – 3,0 m
Hvidovre Hospital har i dag 900 stk. cykelparkeringspladser fordelt på området, alle under
50 meter fra en indgang.
Af disse er 625 stk. overdækkede, og 300 stk. aflåste som findes i eksisterende p-kælder.
Der etableres ca. 70 stk. cykelparkering på terræn på forpladsen.
I parkeringskælder etableres 86 stk. aflåste personale cykelpladser og 83 stk. offentligt
tilgængelige.

2.3 Standardisering
Generelt
Dispositionsforslagets standarder for disponering af afsnit og rum er viderebearbejdet i
projektforslaget. De 3 sengeetager er disponeret på samme måde, bortset fra visse specialebaserede variationer, og placering af kontorområder.
Rumtyperne er standardiseret så vidt muligt vedrørende geometri og bestykning af f.eks.
patientværelser, undersøgelses-/behandlingsrum og servicefaciliteter. Formålet er generel
anvendelighed ved fremtidige ændringer.
Ambulatorier og dagafsnit
Disponeringen i sengeetager og i Fælles Akutmodtagelse FAMs gridstruktur giver sammenhæng mellem de enkelte afsnit og specialer, både i forhold til flydende grænser mellem to specialer og vedrørende samdrift af både enkelte rum og større fællesfaciliteter.
Der er stor fleksibilitet imellem sengeafsnit-dagafsnit og mellem ambulatorieafsnitdagafsnit. Fremtidige kapacitetsændringer kan således rummes uden større ombygninger.
Undersøgelse-/behandlingsrum etableres som:
 Traumestuer, til meget kritisk syge patienter i FAM.
 U/B specialrum
 Standard u/b rum med forrum.
Geometri og bestykning er standardiseret og kan være afledt i forhold til henholdsvis akutte funktioner i FAM og til ambulatorie-/dagafsnit i Obstetrik, Kardiologi og Børneafdeling
Forrum til U/B rum er indrettet i forhold til bagvedliggende u/b-rums funktion eller som
servicefunktion generelt i afsnittet, f.eks. toilet, samtalerum, depot eller opholdsområde.
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Sengeafsnit
I de tre øverste etager er sengeafdelinger opdelt i fire bygningsafsnit, som i princippet er
ens. I mellem bygningsafsnittene ligger det panoptiske rum / hovedkorridor med afdelingsmodtagelser og vagtstationer.
Her er ligeledes placeret åbne fællesfunktioner, bl.a. patient spise-/opholdsrum, vente/ophold til dagafsnit og ambulatorier.
Hvor to bygningsafsnit mødes, henover det panoptiske rum, er der etableret en række
fælles funktioner som bindeled. Større rum, som en hovedvagtstation, patientophold, personalerum og mødefaciliteter, deles mellem grupperne. Derudover er der placeret en logistikkerne til transport af varer/forsyninger og senge.
Panoptikon er flankeret af en række gårdrum, der forbinder alle etager og tilfører dagslys
til bygningsafsnittene; endvidere er der udsyn på hospitalets omgivelser mod nord og syd
samt gennem de åbne fælles funktioner mod øst og vest.
Sengeafsnittene er struktureret i grupper af ca. 20 senge beliggende i et bygningsafsnit.
Hver gruppe har egne kliniske servicefaciliteter. I hver gruppe er der vagtstationer, således at plejepersonalet har et arbejdsrum per ca. 12 patientværelser.
Patientværelserne ligger tilbagetrukket fra det offentlige rum, men ved deres beliggenhed
langs bygningens yderfacade sikres udsigt og dagslys til værelserne. Alle værelser har
eget toilet/bad.
Patientværelser etableres som standardrum, samt et mindre antal større fleksrum med
tilhørende større toilet/bad, der anvendes til patienter med særlige behov, til meget udstyr
og til bariatriske patienter.
Patientværelser i Neonatalafdelingen indrettes til indlæggelse af barn og forældre. Til et
antal patientværelser er soveniche og toilet/baderum større, da medindlagt mor kan have
større plejebehov.
Kontorer og Personale
Arbejdspladser, der ikke er placeret i Modtagelser og Vagtstationer, etableres i separate
kontorområder.
Afdelingsledelseskontorer placeres dels i senge- og ambulatorieafsnit og dels i kontorområderne. Kontorområder uden for klinik etableres som sammenhængende arealer centralt i
etage 04 og 05 samt i den sydlige del af etage 06 og 07 og indrettes som princip med
flerpersoners-kontorer med delvis adskilte grupper á 4 arbejdspladser.
Tæt på arbejdspladserne i kontorområderne, er der adgang til skærmet møde/samtale,
stillepladser, kopirum, tekøkken mv.
Ved kontorområder og i panoptikon placeres endvidere konference/mødefaciliteter.
Vagtstationer indrettes efter princippet med synligt personale til modtagelse/ overvågning i
en skranke og et bagland med arbejdspladser til dokumentation (hurtigpladser), faste arbejdspladser, og plads til møder omkring væghængte skærme.
Modtagelse/receptioner placeres tæt ved vente-og opholdsfaciliteter eller ved indgangen
til afsnit.
Personalerum med tekøkken til pauser er i sengeafsnit slået sammen på tværs af afsnit.
Personalerum kan opdeles i to rum, således at der samtidigt kan holdes møde og være
adgang til tekøkken. Ved hvert personalerum ligger personaletoiletter.
I etage 04 FAM er placeret 1 personalerum med god tilgængelighed fra behandlerspor og
diagnostik.

Der etableres i alt 3 multifunktionsrum, som kan anvendes til U/B rum eller efter behov i
afdelingerne.
Servicefunktioner
Birumsfunktioner etableres i et ensartet koncept og bygger på princippet om bedre patientsikkerhed og arbejdsmiljø ved hjælp af en standardiseret indretning.
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Birumskerner er placeret centralt for personale og patientværelser for hver gruppe af ca.
20 senge.
Hver birums-kerne indeholder
 Affaldsrum uden skakt
 Skyllerum med gennemstiksdekontaminator til rent depot
 Rent depot
 Depot til udstyr o.l.
 Medicinrum
 Linnedrum
På hver etage ligger 2 sende/modtagestationer med central beliggenhed til containere for
levering af varer og mad. På hver etage etableres én rørpoststation. Sendestationer forberedes til affaldsskakt.
På hver etage er 2 centrale rengøringsrum og i FAM placeres et rengøringsrum tæt på
undersøgelse/behandlingsområde og traume, derudover etableres rengøringsrum i Neonatal og Obstetrik.
Der etableres 2 anretter køkkener til patientmad og -drikke pr. sengeetage samt 3 stk. i
etage 04 til hhv. FAM, Neonatal og Obstetrik.
Patient-tekøkkener placeres i opholds/spiseområder, og der er tekøkken i alle personalerum.
Forrum til U/B rum kan endvidere være indrettet til servicefunktioner f.eks. toilet, depot,
medicinrum /depot eller kopirum.
2.4

Fælles Akutmodtagelse (FAM)

2.4.1 Generel beskrivelse af afdelingen
Placering
Den fælles akutmodtagelse FAM omfatter Akutmodtagelse og sengeafsnit. Akutmodtagelsen er placeret i etage 04 med indgang/registrering, voksen- og børnespor, diagnostik
samt vagtlæge. I etage 05 ligger FAM sengeafsnit.
Funktioner
FAM akutmodtagelse omfatter funktionerne:
Modtagelse/Triage, kommandostation, ophold/vente, undersøgelse/behandling med observation og fast-track, vagtlæge, børnespor, traume/kritisk syge, ambulancehal, diagnostik, senge og kontor- og personalefaciliteter.
Ved ambulanceport ligger morsrum samt funktion til dekontaminering af patienter efter
ulykke med kemikalier.
FAM sengeafsnit er beliggende delvis i etage 04 og i etage 05.
Kontorer til FAM og øvrige arbejdspladser uden for klinik er primært placeret i etage 04 og
05.
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Logistik
Elevatorer ( E ) imellem FAM -akutmodtagelse og -sengeafsnit er etableret tæt på behandling og diagnostik. Adgangen i etage 04 er to-sidig, således at sengeliggende patienter
ikke blandes med gående patienter i triage og fast-track området. Elevatorerne giver endvidere adgang til og fra de øvrige senge-etager med Børneafdeling og Kardiologisk afdeling, til U/B rum samt til sengekorridor langs diagnostik-rum.
Tomme senge og varer transporteres i logistik-kerne (elevatorer C), som ligger centralt for
hele FAM.

2.4.2 Funktioner
Modtagelse-kommandostation/Triage voksen og venteområder
Kommandostationen i Akutmodtagelsen varetager registrering og overvågning af venteområde til triage. Flowmaster og visiterende sygeplejerske varetager styring og overvågning af patientforløb på elektroniske tavler. Børn henvises efter registreringen direkte til
børnesporets modtagelse og venterum eller evt. vagtlæge.
Til overvågning af akutgangen og fast-track er etableret en vagtstation som bindeled imellem lægekontor, flowmasterkontor og sygeplejersker i behandlersporet. Til denne vagtstation knyttes desuden en modtagelse til vagtlægen. Der er fælles ophold/venterum til fasttrack og vagtlæge. Rummet opdeles i et børne- og voksen-område.
Undersøgelse/behandling (U/B) og observation
I FAM er i alt 20 U/B rum, der er indrettet som standardrum, se pkt. 2.4 Standardisering,
hvor af 4 ligger i børnesporet og 2 rum er konverteret til et stort fast-trackrum. Nogle U/B
rum anvendes endvidere til specielle undersøgelser, se special U/B rum.
I akutkorridoren mod nord og vest ligger U/B rum til voksne, heraf 2 isolationsrum. I behandlingssporet etableres et Observationsrum til 4- 6 timers observation med 8 pladser
umiddelbart overfor en vagtstation.
I forlængelse af samme korridor er placeret patient-værelser til 48 timers observation. I
FAM betyder en ensartet størrelse af rummene, at patientværelser kan overgå til at fungere som U/B rum, hvis behov herfor opstår, og omvendt at de U/B rum, der har toilet/bad
med direkte adgang fra rummet kan overgå til at fungere som patientværelser.
Øvrige forrum anvendes til medicinrum, Lab point-of-care, samtale, toilet og depoter med
adgang fra korridoren.
Special U/B rum
Behandling af skader i gipserum, brandsårsrum og gyn/obs undersøgelse samt øjenskader er indrettet inden for standarden af U/B rum og bestykningen til de enkelte funktioner
er tilføjet i den samme geometri, se rumtegninger. Øvrige specialrum har et større areal til
ekstra udstyr og plads til pårørende i f.eks. børnesporet.
Fast-track
Fast-track sporet med 3 pladser skal behandle patienter med mindre skader med henblik
på hurtig "vending" af patienter tæt ved udgangen. Herved aflastes de øvrige U/B rum til
mere behandlingskrævende patienter.
Vagtlæge
Der etableres 3 konsultationsrum som standard U/B rum til vagtlæge, der er placeret tæt
på fast-track og behandlersporets U/B rum. Når vagtlægerum ikke er i brug hertil kan de
indgå som FAMs U/B rum.

Børnespor
I akutmodtagelsen etableres et selvstændigt børnespor, men således at der er fælles registrering i kommandostationen ved ankomsten for selv-henvendere.
Modtagelsen indrettes efter standard og desuden tilknyttes arbejdspladser til en “flowmaster-funktion”, der i samarbejde med FAM flowmaster varetager forløb og ressourcer i
børnesporet.
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I Børnemodtagelsen triageres patienterne i et U/B rum. Opholds/venterum er opdelt i område til småbørn og et område til større børn med udgang til uderum.
Børn der efter behandling skal indlægges i stamafdeling transporteres via sengeelevator E
og evt. C i FAM.
Undersøgelse/behandlingsrum etableres som 3 specialrum, se rumtegning, og 1 standard
U/B rum. Der er etableret et observationsrum til 4 patienter, som overvåges fra vagtstation. De nærliggende patientværelser benyttes til længerevarende observation op til 48
timer.
I børnesporet etableres personalefaciliteter og servicefunktioner som standard. Der etableres desuden et mindre skyllerum til urinprøver.
Traume/kritisk syge
Traumestuer til kritisk syge patienter ligger med direkte adgang for ambulance. Disse rum
anvendes ikke som U/B rum men vil blive anvendt til kritisk syge børn. Traumerum indrettes som OP-stuer med anæstesi og med fast røntgenudstyr. Se rumtegning.
Fra Traumerum er der adgang til CT- skanner på tværs af sengekorridor.
Ambulancehal og dekontaminering
Ambulancehallen rummer plads til 6 skråparkerede ambulancer med en port for hhv. indog udkørsel. Hallen etableres som uopvarmet. Beredskabspersonalet anvender de nærliggende personalefaciliteter.
I tilknytning til ambulancehallen etableres bårevask. I Hallen og med adgang fra akutkorridoren placeres dekontamineringsfunktion med direkte adgang udefra og adgang indefra
via personalesluse i korridor, se rumtegninger.
Diagnostik
Diagnostikfunktionen har adgang fra både akutkorridor og ankomstområde uden at patienttyperne krydser hinanden. Selvhjulpne patienter og sengeliggende patienter separeres
i 2 korridorer og sengekorridorens forlængelse er også forbindelse til eksisterende hospital.
Diagnostikken består i FAM af en satellit med 2 røntgenrum, 1 CT- skanner, ultralyd og
laboratoriefunktion som point- of- care, se rumtegning.
Der er adgang til og fra øvrige etager via nærliggende elevator E
Skanneren benyttes fortrinsvis til diagnosticering af patienter fra triageområdet, som har
adgang fra modsat side for selvhjulpne.
De 2 Røntgenrum etableres med fælles betjeningsrum og CT har eget betjeningsrum,
Se rumtegninger
Ultralydsrum med omklædning og sengeniche er placeret i akutkorridor med et nærliggende beskriverrum, se rumtegning. Der er desuden depotplads til opbevaring af mobilt udstyr
i akutområdet.
Udvidelse af diagnostik
Det skal være muligt at foretage en eventuel fremtidig udvidelse af diagnostikken med
yderligere 1 CT, 1 røntgenrum og 1 ultralydsrum. Udvidelsen kan etableres som ombyg-

ning og/eller tilbygning, Arealet foreslås etableret ved ombygning af opholdsrum og traume-depot langs den østlige nord/sydgående korridor og tilbygning til skanner og røntgen
med betjening og beskriverrum langs FAM vest/østkorridor. Tilbygningen indebærer herudover en forlængelse af akutkorridoren mod nord for at sikre akut adgang til eksisterende
hospital uden kryds af patientspor.
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Mors
Mors funktionen med fremvisningsrum og opholdsrum er placeret med diskret adgang for
pårørende fra FAM korridor. Der er tilkørsel til udgang fra Mors-rummet via ambulancehallen.
Opholdsrummet anvendes også til pårørende til traumepatienter.
Se rumtegning
Sengeafsnit
Patientværelser i FAM er indrettet som standard og kan efter behov anvendes som U/B
rum.
Et antal 48-timers senge i etage 04 er beregnet som en del af den samlede sengekapacitet for 48-timers senge i FAM sengeafsnit. Øvrige patienter, der skal indlægges i op til 48
timer, opholder sig i etage 05 i flere specialer. Patienter der indlægges i FAM sengeafsnittet eller evt. i bygningens stamafdelinger transporteres via elevatorer E imellem etage 04
og 05, 06 og 07.
Sengeafsnit og patientværelser indrettes efter koncept som i de øvrige sengeetager.
Se afsnit 2.33 Standardisering vedr. Sengeafsnit, kontorer/personale og Servicefunktioner
Kontorafsnit og personalefaciliteter
Arbejdspladser i vagtstationer og modtagelser er indrettet efter standard med skranke,
faste arbejdspladser og hurtigpladser og plads til skærm-møder.
Kontorer til FAM og øvrige pladser uden for klinik placeres centralt i etage 04 og 05, heriblandt 2 kontorer til afdelingsledelse.
Langs Hovedkorridor i etage 04 og vandrehal etage 05 etableres sammenhængende kontorområder som standard.
Der er 1 afsnits lederkontor i Akutmodtagelsen og 2 kontorer for afsnitsledelse i sengeafsnit.
I Akutmodtagelsen placeres et stort Konferencerum, der forberedes til krisestyring.
Personalerum med tekøkken i sengeafsnit følger standard. I FAM (E4) ligger et stort personalerum med tekøkken og toiletter, der anvendes af alle personalegrupper og beredskab.
2.5

Neonatal Afsnit

2.5.1 Generel beskrivelse af Afsnittet
Placering
Afsnittet, der behandler for tidligt fødte børn og deres mødre, er beliggende i etage 04
med god forbindelse mellem hospitalets operations- og fødeafdeling og Neonatal akutstuer og patientværelser.
Der er indgang for besøgende fra FAM hovedkorridor til patientopholdsrum med tekøkken.
I afsnittets sydside fra hovedkorridoren er der indgang til afsnittets ambulante funktioner.
Med Obstetrisk sengeafsnit placering tæt på Neonatal er der mulighed for fælles anvendelse af undervisning og arbejdspladser imellem de 2 afsnit.

Se i øvrigt afsnit 2.3 Standardisering
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2.5.2 Funktioner
Afsnittet rummer følgende primære funktioner:
Patientværelser, modtage-akutstuer, vagtstationer, kontor og personalefaciliteter, patient/pårørendeophold, undersøgelse/ behandling og udgående funktion, undervisning.
Patientværelser
Alle patientværelser til langvarig indlæggelse indrettes med samme standard, men toilet/baderum og soveniche til forældre etableres i 2 størrelser, hvor rum med de store toiletbaderum og sovenicher fortrinsvis er til længste indlæggelser.
I patientværelserne kan barnet, evt. tvillinger, modtage akutbehandling sammen med en
syg mor.
Værelserne er indrettet til overnatning for forældre og ophold for pårørende.
Se rumtegninger.
Modtage-akutstuer
De 3 akut/modtagestuer er indrettet til intensiv behandling af børn fra OP/fødeafdeling.
Akut-stuerne overvåges fra en nærliggende vagtstation og har eget udstyrsdepot, se rumtegning.
Vagtstationer
Vagtstation med modtagelse følger standard med skranke, faste arbejdspladser og hurtigpladser og plads til skærm-møder. Vagtstationen til akut funktion har tæt overvågning af
modtage/akutstue og alle patientværelser, se rumtegning.
Kontor og Personalefaciliteter i sengeafsnit
Den ene vagtstation har adgang til personalerum med thekøkken-niche, se rumtegning.
Der er kontor til afsnitsledelse og et kontor med 2 arbejdspladser.
Patient-pårørendeophold
Patient/pårørende-opholdsrum med thekøkken indrettes med plads til spisning og legeområde. Der er adgang til gårdhave fra opholdsrummet.
U/B rum
Afsnittet indeholder 2 undersøgelses-/behandlingsrum, der følger standard. Det ene rum
er tilknyttet sengeafsnittet og har eget toilet/bad. I den ambulante del ligger det andet U/B
rum med udadvendt patienttoilet.
Servicefunktioner
Skyllerum, affaldsrum og rent depot følger standard-principper. Der er Rengøringsrum/depot til kuvøser og et centralt standard rengøringsrum, se rumtegninger.
Øvrige birum til udstyr og linned fraviger standard.
Anretterkøkken følger standard og ligger tæt på etagens sendestation ved hovedkorridor.
Der er indarbejdet et lille Mælkekøkken til opbevaring af mælk på køl.
THO-kontor og undervisning i ambulant del
Afsnittets udgående funktion indeholder THO kontor (for personale til udgående funktion)
og U/B rum, samtalerum samt venteområde med barnevognsparkering. Et samtalerum
kan åbnes til ophold i forbindelse med undervisning.
Undervisningsrummet anvendes til forældre og kan bruges til møder og konferencer med

adgang fra hovedkorridor.
2.6
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Obstetrisk Sengeafsnit

2.6.1 Generel beskrivelse af afsnittet
Obstetrisk sengeafsnit er del af Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling. De øvrige funktionsområder i afdelingen bibeholdes i det eksisterende hospital. Obstetrisk Sengeafsnit varetager
svangreomsorg, fødselshjælp og barselsomsorg.
Afsnittet er beliggende på etage 04 i tæt forbindelse til Neonatal, hvorved der kan etableres synergi mellem de to afsnit.
Der er indgang til afsnittet fra ambulatoriegangen, og adgang for sengeliggende patienter
samt personale fra N-S-gående gang i eksisterende hospital.
Afsnittet er disponeret med 2 grupper af hhv. 16 og 24 patientværelse, hver med egne
servicefaciliteter og patientophold.
Der forberedes for udvidelse i antallet af patientværelser i afsnittet over parkeringskælder
mod eksisterende hospital.
Se i øvrigt afsnit 2.3 Standardisering
2.6.2 Funktioner
Afsnittet rummer følgende primære funktioner:
Patientværelser, undersøgelses-/behandlingsrum, vagtstationer, kontor og personalefaciliteter og patient-/pårørendeophold.
Patientværelser
Patientværelserne er indrettet som standard og med plads til vugge.
Værelserne er indrettet til overnatning og ophold for pårørende.
Der etableres to fleksrum i afdelingen til patienter med behov for ekstra pladsforhold,
f.eks. mødre med tvillinger.
U/B rum
Afdelingen indeholder 2 undersøgelses-/behandlingsrum. Det ene rum indrettes til at behandle akutsyge nyfødte. Det andet til gynækologiske undersøgelser, samt til omklædning
som forberedelse til sectio.
Vagtstationer
Vagtstation og modtagelse følger standard med skranke, faste arbejdspladser og hurtigpladser og plads til skærm-møder. Grundet flere patientværelser per vagtstation er denne
dog større end standard. Se møbleringsplan etage 04.
Kontor og Personalefaciliteter i sengeafsnit
Den mellemste gang i afsnittet indrettes til ’personalegang’ med hovedvagtstation,
personalerum med tekøkken-niche samt adgang til gårdhave, kontor til afsnitsledelse og
en kontorniche med 2 arbejdspladser. Se møbleringsplan etage 04.
Patient-pårørendeophold
Patient/pårørende-opholdsrum med tekøkken indrettes med plads til spisning og ophold.
Der er adgang til gårdhave fra det nordligste opholdsrum. Se møbleringsplan etage 04.
Servicefunktioner

Skyllerum, affaldsrum, rent depot, udstyrs depot, linneddepot og medicinrum følger standard-principper.
Der er et centralt standard rengøringsrum.
Anretterkøkken følger standard og ligger tæt på afsnittets modtagestation.
Se rumtegninger.
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Der er et lille mælkekøkken til opbevaring af mælk på køl, se rumtegninger.
Centralt i afsnittet er placeret skabe, hvor fædre/pårørende kan hente linned mv.
2.7

Børneafdeling

2.7.1 Generel beskrivelse af afdelingen
Afdelingen varetager, som almen pædiatrisk afdeling, diagnostik og behandling af et bredt
spektrum af medicinske sygdomme hos børn fra 0 til og med 18 år.
Børneafdelingen består organisatorisk af et alment sengeafsnit, et dagsafsnit og et ambulatorieafsnit beliggende på etage 07 (beskrives nedenstående); derudover et neonatal
sengeafsnit, som beskrives separat under afsnit 2.5 Neonatal sengeafsnit.
Der er indgang til hhv. sengeafsnit og ambulatorie-/dagafsnit fra elevator og trappe i det
panoptiske rum.
Sengeafsnittet er disponeret med 2 grupper af hhv. 18 og 22 patientværelse, hver med
egne servicefaciliteter og integreret patientophold.
Dagafsnit består af 7 standard U/B rum og 3 større U/B rum. Ambulatorieafsnittet består af
18 U/Brum.
Se afsnit 2.3 Standardisering
2.7.2 Funktioner
Afsnittet rummer følgende primære funktioner:
Patientværelser, undersøgelses-/behandlingsrum, vagtstationer, kontor og personalefaciliteter og patient-/pårørendeophold.
Patientværelser
Patientværelserne er indrettet som tilnærmet standard med mulighed for både barn og
mor/pårørende i hospitalsseng, samt pusleplads og ekstra børnetoilet i toilet/bad.
Værelserne er indrettet til overnatning og ophold for ekstra pårørende.
Der etableres to fleksrum i afdelingen til patienter med behov for ekstra pladsforhold,
f.eks. multihandicappede større børn, der kræver særlig pleje.
Se rumtegninger.
U/B rum
Største delen af U/B rummene indrettes som standard, se rumtegninger.
Derudover indrettes følgende rum med særlig indretning:
 U/B-rum Opvågning
 U/B-rum Provokation
 U/B-rum Remikade
 U/B-rum CP, 2 stk.
 U/B-rum Ekko
 U/B-rum Diætist, 2 stk. (standard U/B rum med forrum udført som indv. depot)
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U/B-rum Lunge (standardrum)
U/B-rum Løbe
U/B-rum Bodyboks

Kontor og Personalefaciliteter
Arbejdspladser i vagtstationer og modtagelser er indrettet efter standard med skranke,
faste arbejdspladser og hurtigpladser og plads til skærm-møder.
Der er ét kontor til afsnitsleder i sengeafsnit og to kontorer for afsnitsledelse i ambulatorie/dagafsnit.
Derudover forefindes der to enkeltmandskontorer i ambulatorieafsnittet til f.eks. socialrådgiver/psykolog.
Personalerum med tekøkken følger standard.
Afdelingens eksisterende kontorafsnit i center 4 forudsættes bibeholdt. Kontorområde på
etage 07 mod Kettegårds Allé er disponeret til bl.a. Kardiologisk afdeling.
Patient-pårørendeophold
Patient/pårørende-opholdsrum med tekøkken indrettes som standard med plads til spisning og ophold ud mod det panoptiske rum.
Derudover etableres integrerede opholdsrum i hvert af de 4 bygningsafsnit, der indrettes
som lejerum, venterum mv.
Se rumtegninger.
Servicefunktioner
Skyllerum, affaldsrum, rent depot, udstyrs depot, linneddepot og medicinrum følger standard-principper.
Der er to centrale standard rengøringsrum.
Anretterkøkken følger standard og ligger tæt på etagens modtagestationer.
2.8

Kardiologisk Afdeling

2.8.1 Generel beskrivelse af afdelingen
Afdelingen varetager behandling af patienter med sygdomme tilknyttet hjertet og kredsløbet.
Kardiologisk afdelingen består organisatorisk af et alment sengeafsnit, et dagsafsnit og et
ambulatorieafsnit, samt et kontorafsnit.
Der er indgang til hhv. sengeafsnit og ambulatorie-/dagafsnit fra elevator og trappe i det
panoptiske rum.
Sengeafsnittet er disponeret med 2 grupper af hhv. 18 og 26 patientværelse, hver med
egne servicefaciliteter.
Dagafsnit består af 9 standard U/B rum og 2 større U/B rum. Ambulatorieafsnittet består af
17 U/B rum.
Se afsnit 2.3 Standardisering

2.8.2 Funktioner
Afsnittet rummer følgende primære funktioner:
Patientværelser, undersøgelses-/behandlingsrum, vagtstationer, kontor og personalefaciliteter og patient-/pårørendeophold.
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Patientværelser
Patientværelserne er indrettet som standard.
Værelserne er indrettet til overnatning og ophold for patienter og pårørende.
Der etableres fire fleksrum i afdelingen til patienter med behov for ekstra pladsforhold,
f.eks. bariatriske patienter.
Et patientværelse skal kunne håndtere brug af Ekko (indrettes som standard).
Se rumtegninger.
U/B rum
Største delen af U/B rummene indrettes som standard, se rumtegninger.
Derudover indrettes følgende rum med særlig indretning:
 U/B-rum Observation, 2 stk.
 U/B-rum Ekko, 3 stk.
 U/B-rum Arbejds-EKG
 U/B-rum Holter
 U/B-rum Forskning, 2 stk. (standard indretning)
Se rumtegninger.
Kontor og Personalefaciliteter
Arbejdspladser i vagtstationer og modtagelser er indrettet efter standard med skranke,
faste arbejdspladser og hurtigpladser og plads til skærm-møder.
Der er ét kontor til afsnitsleder i sengeafsnit og to kontorer for afsnitsledelse i ambulatorie/dagafsnit. Derudover er der et ekstra enkeltmandskontorer i ambulatorieafsnittet.
Personalerum med tekøkken følger standard.
Afdelingen har kontorafsnit placeret mod syd i etagerne 06 og 07. Afsnittet er disponeret
som standard, Se afsnit 2.3Standardisering
Kontorafsnit indeholder følgende:
 24 arbejdspladser i flermandskontorer.
 4 arbejdspladser i tomandskontorer.
 3 arbejdspladser i enkeltmandskontor (heraf ét placeret ved ambulatorieafsnittets
hovedvagtstation).
 4 arbejdspladser til forskningsenheden i flermandskontor.
 5 arbejdspladser til Holter analyse i flermandskontor.
Se rumtegninger/møbleringsplaner.
Yderligere fælleskontorer (3 stk.) på etage 07 er ikke tildelt nogen specifik afdeling.
Patient-pårørendeophold
Patient/pårørende-opholdsrum med tekøkken indrettes som standard med plads til spisning og ophold ud mod det panoptiske rum.
Derudover etableres opholdsrum ifm. de to vagtstationer i dag- og ambulatorieafsnittene.
Se rumtegninger.

Servicefunktioner
Skyllerum, affaldsrum, rent depot, udstyrs depot, linneddepot og medicinrum følger standard-principper.
Der er to centrale standard rengøringsrum.
Anretterkøkken følger standard og ligger tæt på etagens modtagestationer.
Se rumtegninger.
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Forskningsenheden
Udover ovenstående to U/B rum samt flermandskontor, råder forskningsenheden over et
depot/laboratorie samt et medicindepot.
Se rumtegning.
2.9

Øvrige faciliteter

2.9.1 Foyer
Foyeren fremstår som et åbent og lyst rum med direkte kig til de grønne gårdrum og den
grønne væg. Det vertikale trapperum giver en visuel forbindelse til både E 5 vandrehallen
og E3 P-kælderen. Der er let adgang til det eksisterende hospitals ambulatorier i E 4 samt
vandrehallen i E 5
Der etableres en selvbetjeningscafé ved knudepunktet mellem foyer og forbindelse til
eksisterende hospital, som indeholder drikke automater og evt. mindre kiosk funktioner.
Langs facaden til forpladsen placeres opholdszone til almindeligt venteophold.
Exitlounge for patienter der venter på hjemtransport er placeret i E 3 med visuel kontakt til
foyer og hovedreceptionen via trapperum.
I ankomsts atrier i P-kælder E 3, med let adgang til reception og kommandostation i FAM,
placeres mulighed for parkering af ca. 10 stk. servicekørestole til brug for patienter og
pårørende.
2.9.2 Hovedreception
Hovedreceptionen indeholder 4 arbejdspladser, samt to arbejdspladser i skranken. I direkte forbindelse er placeret personale funktioner som personalerum, tekøkken og toilet i
forbindelse med personalerum placeres taskeskabe. Fra personalerum er der mulighed for
adgang til gårdrum.
I receptionen placeres depot til brug for opbevaring af værdigenstande, så udlevering til
patienter og pårørende kan ske diskret bag receptionen.
Der er adgang til depot fra den bagvedliggende gang.
Der er af hensyn til personalesikkerhed mulighed for flugtveje gennem det bagvedliggende
gårdrum.
Ledelseskontor er placeret i receptionsområdet med udgang til den bagvedliggende gang.
2.9.3 Forbindelser til det eksisterende hospital
Optimering af områder i den eksisterende bygning, ved forbindelsesgange til den ny bygning udføres af HvH:
I E 5 anbefales det at gangen i den gamle børneafdeling udvides mod syd og således
placeres i direkte forlængelse af vandrehallen. Forløbet fra det eksisterende hospital bliver
mere ensartet.
På den måde vil man have direkte kig til taghave mod syd, ligesom i eksisterende hospital,
når man bevæger sig ned igennem vandrehallen.
Facaden på den gamle børneafdeling kunne også overvejes ift. renovering / udskiftning.

I Etage 04 ved overgangen mellem den eksisterende ambulatoriegang og det nye hospital
foreslås det at man etablerer et torv med mulighed for ophold. Torvet eller opholdsrummet
kommer til at fremstå med samme geometri og rytme som de eksisterende rum ved center
1, 2, 3 og 4.
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2.9.4 Optimering af sende- og modtagestationer
I forbindelse med timeoutens optimering af dispositionsforslaget er der opstået en uskøn
løsning ved den sydlige sende- og modtagestation; den vertikale skakt stikker ud af huset i
gårdrummets hjørne.
Det har i projektforslaget vist sig ikke at være muligt at reducere rumstørrelse og ændre
placeringen.
For at eliminere det uskønne udvendige hjørne er en alternativ løsning skitseret, hvor
facade i trappeatrium rykke ca. 5 meter mod øst.
Herved udvides trappeatrium med ca. 55 kvadratmeter og rummet bliver flottere i sit anslag. TRG anbefaler at indarbejde denne omdisponering.
2.10 Primære bygningsdele
2.10.1 Konstruktionsprincip
Etage 8 (tegning NHH1_K09_ET_H01_T270_N001):
Tagkonstruktionen udføres som huldækelementer i beton, da dette er den økonomisk
mest fordelagtige løsning. Andre alternativer er dyrere og tilføjer større belastning på bygningen.
Etage 5, 6 og 7 (tegning NHH1_K09_E5_H01_T290_N001 /
NHH1_K09_E6_H01_T290_N001 / NHH1_K09_E7_H01_T290_N001):
Sengeafsnittene på niveau 5, 6 og 7 kan opdeles i 4, næsten ens, fløje med en central
mellembygning, som binder de fire fløje sammen. I den centrale bygning samt i hver fløj er
der placeret trappe- og elevatorkerner. De yderste fløje er stabile i sig selv medens de 2
midterste fløje samlet er stabile. Derfor kan disse 3 bygningsafsnit bygges uafhængigt af
hinanden. Gentagelseseffekten i disse fløje vil byde på en naturlig mulighed for, at opføre
disse successivt og ikke nødvendigvis på samme tid. Dermed kan der optimeres til maksimal effektivitet.

Side 32/147

Etagedækkene udføres som insitu-støbte betondæk. Fordelen ved dette er den store fleksibilitet, der opnås ved monolitiske betongulve, frem for præfabrikerede dæksystemer.
Lasten fra lokalt tunge belastninger, fordeles bedre i monolitiske gulve i forhold til for eksempel huldæk, hvilket muliggør en mere fleksibel placering af tungt udstyr både i projekteringsfasen og for fremtiden. For at opnå størst mulig fleksibilitet for installationernes
føringsveje over lofterne, benyttes der ikke søjlekapitæler men almindelige pladedæk på
søjler. Skillevægge kan placeres, hvor man ønsker dem og flyttes efter behov.
For at reducere byggetiden og for at opnå en højere æstetisk kvalitet, vælges der betonelementsøjler. Søjledimensionen vælges ens på etage 5, 6 og 7. På de underliggende
etager er søjlerne en anelse større på grund af den øgede belastning. Vægge vil ligeledes
blive udført som betonelementer. I gårdene udføres de grønne vægge som betonsandwichelementer.
Tagkonstruktionen på bygningerne med kun én etage (etage 5) bliver udført som huldækelementer i beton, da dette er den billigste løsning og der kræves ingen fleksibilitet af
denne tagkonstruktion.
Dog skal der i specielle rum som scannerrum, traume- og røntgenrum udføres en lokal
forstærkning med et stålsystem. Dette stålsystem skal fordele den store belastning fra
specialudstyr samt kompensere for den store højde over det nedhængte loft.

Insitu støbte betondæk

Etage 4 (tegning NHH1_K09_E4_H01_T290_N001):
I områderne under højhuset udføres konstruktionerne som på etage 5-7. I områder uden
kælder (etage 3) udføres terrændækket som almindelige terrændæk på trykfast isolering,
kapillarbrydende lag og om nødvendigt en sandpude til bæredygtigt lag. Etage 4 bliver
udført med samme placering af D-fugerne som de ovenliggende etager. For at spare både
vægt og penge bliver dækkene i gårdene på etage 4 udført som huldækelementer.
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Etage 3 (tegning NHH1_K09_E3_H01_T290_N001):
Etage 3 er hovedsagligt til parkering. Da grundvandsniveauet via et underliggende
drænsystem holdes på et niveau lavere end gulvet i etage 3 er der ikke noget krav om et
betondæk. I parkeringsområderne benyttes der betonfliser som gulv. I områder der
opvarmes udføres der terrændæk i beton. I ankomstområderne udføres terrændækket
ligeledes i beton, da der her er gulvklinker. Alle jordtrykspåvirkede vægge udføres som
fugtisolerede betonvægge. Indervægge udføres i murværk med mindre der er behov for
beton på grund af eksplosionsfare (transformerrum og hovedtavlerum).

Etage 2 (tegning NHH1_K09_E2_H01_T290_N001):
Da denne konstruktion er under grundvandsniveauet udføres den som en vandtæt
betonkonstruktion.
Vægge er enten in-situ eller præfabrikerede og gulv er en vandtæt dobbeltkonstruktion i
insitu beton.
Ambulancehal
I ambulancehallen er søjler ikke tilladte. Da dækspændet er stort og
ventilationsaggregater placeres ovenpå dækket er det ikke en mulighed at bruge huldæk.
Derfor er TT-dæk valgt som løsning. Disse understøttes af betonelementvægge i
facadelinjen samt i skillelinjen mod det øvrige hospital.
Indgang
Hovedindgangen er placeret nær ved indgangen til parkeringskælderen. For at undgå at
biler påkører søjler, er antallet af søjler reduceret i dette område. For at muliggøre dette,
udføres der store bjælker i gulvet på etage 4 og 5. Bjælkerne støbes i insitubeton og kan
udføres samtidig med de tilstødende dæk.
Over indgangen udføres der en stor overdækning. Da dette er en udkraget konstruktion,
udføres den som en stålgitterkonstruktion for at spare vægt.
Trapper:
Hovedtrappen i forbindelse med hovedindgangen udføres i stål. Trappetrinene er
stålplader beklædt med fliser. Trappevangerne udføres i stålrør. Da trapperne spænder
meget langt på nogle etager udføres der ekstra understøtningspunkter ved reposerne.
Øvrige trapper udføres som betonelementer.
Landskab:
Ved ankomstområdet udføres landskabet med varierende koter. For at muliggøre dette
udføres der betonstøttemure. Rampen og tilstødende vægge ned til parkeringskælderen
udføres i insitu-støbt beton. Gårdrummene udføres på huldækelementer.

Forbindelse til det eksisterende:
Den nye bygning skal have forbindelse til det eksisterende hospital fra etage 2 til 5:


Etage 2:
Den eksisterende logistiktunnel forlænges ind i den nye bygning. Tunnelen har
forbindelse til elevatorerne for at sikre adgangen til de overliggende etager.
Funderingen er direkte. Dæk og vægge støbes i insitubeton, alternativt kan
vægge udføres præfabrikerede.



Etage 3:
Den eksisterende og nye parkering forbindes på denne etage. I den endelige
situation vil parkeringskælderen være ét stort åbent område. Hovedfærdselsåren i
parkeringsområdet udvides.
Eksisterende søjler og fundamenter i modullinie 56 nedbrydes. Se desuden
beskrivelsen af etage 4.



Etage 4:
Parkering
I den nuværende situation
stikker de eksisterende bjælker
på etage 4 ind i den nye
bygning. Da det eksisterende
søjlegrid ikke passer med det
nye søjlegrid, må de
eksisterende
betonelementbjælker skæres af
og søjler og fundamenter
fjernes.
De eksisterende bjælker er nu
udragende og vil blive
forstærket af stålprofiler som
påsættes på siden af bjælkerne.
En ny søjle placeres under de
nye bjælker ca i 1/3-punktet.
Søjlen får en ny direkte (eller
boret pæle-) fundering.
Mellem de delvist nedbrudte
bjælker udføres en ny bjælke,
der skal føre lasten fra den nye
bygning til den nye søjle og
tilhørende nye fundament.
Dette bevirker at antallet af søjler reduceres.

Side 34/147

Gangbroer
På den nordlige side ved modullinie 607 forbindes en ét-etages gangbro med den
nye bygning. Gangbroen er lavet af stålsøjler og integrerede bjælker, der
tilsammen danner en rammekonstruktion. Taget udføres i ståltrapezplader.
Konstruktionsmæssigt er den nye gangbro adskilt fra den eksisterende bygning
både lodret og vandret.

På den sydlige side i modullinie 503 etableres en to-etagers gangbro. Gangbroen
udføres som en påbygning på højhuset. Som den nordvendte gangbro udføres
denne også som en stålrammekonstruktion. Af stabilitetsmæssige årsager er
gangbroen koblet til den eksisterende bygning og afstivet vandret ved etage 5.
Sengeafdelinge placeret op af eksisterende hospital
Sengeafddelinger mod vest (ved modullinie 561-545 og 443-423) placeres lige op
ad det eksisterende hospital, men sammenbygges ikke rent
konstruktionsmæssigt. Disse et-etagers sengeafddelinger er både vandret og
lodret uafhængige af den eksisterende bygning. Ved at bruge udkragede bjælker
undgås det at benytte søjler tæt på den eksisterende bygning.
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Etage 5:
Den sydlige gangbro bygges oven på det eksisterende tag på etage 5. Stålsøjler
og –bjælker danner tilsammen en rammekonstruktion, der sikrer gangbroens
stabilitet. Søjlerne er placeret så de følger facadens sprosser. Taget udføres som
ståltrapezplader.

2.10.2 Fleksibilitet
Som nævnt ovenfor, vil valget af et monolitisk betongulv tilbyde stor fleksibilitet i
anvendelsen, ikke bare nu men også fremadrettet. Dog har gulve og vægge deres
begrænsninger med hensyn til f.eks. installationshuller, især når disse udføres
efterfølgende. I hovedprojekt kan vi opstille regler for mulighederne og begrænsninger i
forhold til evt. fremtidige ændringer. Mulighederne kan øges ved supplerende eller system
armerede forstærkninger i vægge og dæk.
Fundamenter og bærende konstruktioner forberedes ikke til vertikale udvidelser og/eller
yderligere etager på bygningerne.
Dog udføres der et sideløbende projekt hvor konstruktionerne, under det område i
gårdrummet mod det eksisterende hospital som er udlagt til et efterfølgende sengeafsnit,
forstærkes for dette.
Tillige udarbejdes der et sideløbende projekt hvor der udbydes en lille kælder under
traume-, røntgen-, og scannerrummene. Denne kælder skal bruges i forbindelse med
installationsfremføring til det specialudstyr som skal/kan placeres i disse rum.
2.10.3 Stabiliserende vægge
På dette byggeri anvendes stabiliserende vægge, da dette er den mest økonomiske løsning. Væggene omkring elevatorkerner og trappekerner vil således fungere som stabiliserende vægge. De fleste vægge omkring installationsskakterne vil typisk ikke være egnede
som stabiliserende vægge, da de forventes at blive perforeret med huller og kanaler i stort
omfang. De grønne vægge (betonsandwichelementerne) i gårdrummene vil blive brugt
stabilitetsmæssigt.
Placering af de stabiliserende vægge fremgår af konstruktionstegningerne.
2.10.4 Fundament
Franck Geoteknik har udarbejdet en geoteknisk rapport for byggegrunden. Grundvandsniveauet er registreret og der er lavet 45 boreprøver. Ud fra rapporten kan det konkluderes,
at grundvandsniveauet står højere end den eksisterende parkeringskælder. Under den
eksisterende parkeringskælder sikrer et drænsystem tørholdelsen. For at undgå at skulle
lave en vandtæt konstruktion på etage 3 etableres der også et drænsystem under den nye
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parkeringskælder.
Jorden egner sig til direkte fundering. I en stor del af området er der jordlag med rimelig til
høj bæreevne ved funderingsniveau. I et lille område skal jorden udskiftes for at opnå
tilstrækkelig bæreevne. Et alternativ til direkte fundering kan her være pælefundering. I ca.
10 meters dybde er der et kalklag, som kan benyttes til pælefundering. Da en direkte fundering er økonomisk mest fordelagtig vælges denne løsning. Tæt ved det eksisterende
hospital benyttes der pælefundering for ikke at influere på de eksisterende fundamenters
bæreevner.
2.10.5 Lastplan
For lastplaner se bilag 13.2.3 Lastplaner.
På ambulatorieafsnittet (etage 4) anvendes en generel nyttelast på 5,0 kN/m2, hvor der
ikke er underliggende kælder (områder med terrændæk) på bygningsafsnit (etage 4) med
underliggende kælder anvendes en nyttelast på 3,75 kN/m2 hvilket gør det muligt at anbringe medicinsk udstyr som CT-scannere. For sengeafsnittene (etage 5 – 7), anvendes
der en nyttelast på 2,5 kN/m2. Den permanente ophængte belastning i loftet imødekommer det mest almindelige udstyr, som anvendes i operationsstuer, så som skærme, lys og
andre medicinske instrumenter samt loft og ventilationskanaler. I øvrige områder, så som
parkeringskælderen, anvendes normsatte belastninger i forhold brugen. Se endvidere
belastningsplaner.
Konstruktionerne udformes i henhold til Eurocodes EN 1990 - 1999, suppleret med det
gældende danske nationale annekser. Vind lasten beregnes efter Eurocode 1. I dette
projekt vil kategori III anvendes ved alle vindretninger på grund af den bymæssige kontekst. Sengeafdelinger som befinder sig mere end 20 meter over terræn giver hastighedstryk på qp = 1,01 kN/m2. Idet denne last er større end andre horisontale laster, vil vindlasten være den styrende horisontale last.
2.10.6 Konsekvensklasse og brand
I henhold til DS / EN 1990, Tabel 1 henføres konstruktionerne til konsekvensklasse CC3
svarende til hospitaler med mindre end 5 etager over terræn, men gulv højere end 12 m
over terræn.
Der udføres derfor ikke 3. partskontrol af de statiske beregninger.
I henhold til hoved brandstrategirapporten, skal kælderen og hovedkonstruktionen af sengeafdelingerne være konstruerede til en brandmodstandsdygtighed på 60 minutter (BS60)
primære stabiliserende vægge udføres med brandmodstandsdygtighed på 120 minutter
(BS120).
2.11 Kompletterende bygningsdele
2.11.1 Facader
Præfabrikeret elementfacade
Element er med et 600 mm basismodul og opbygget af 45x245 mm reglar, isoleret med
mineraluld indvendigt lukket med en gipsplade.
På udvendig side er element lukket med en uorganisk, saltfri og diffusionsåben vindplade
som 8 mm kalciumsilikatplade.
Elementfacade udgør en komplet klimaskærm leverance, der opfylder BR2020 krav til
lavenergibygninger samt følgende funktionskrav:

U-værdi = 0,12 W/m2K
G-værdi:0,66
Lufttæthed: 1,0 l/s pr. m² ved 50 Pa, Lavenergi 2015, jf. BR15.
Vejrligstæthed: 100%
Lydisolering, facade: RA,tr ≥ 40 dB.
Vindlast: beregnes i Hovedprojekt
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Indvendigt påfores element en forsatsvæg.
Dampspærre og 45x45 mm træreglar/ 45 mm mineraluld og beklædt med 2x12,5 mm
gipsplade.
I forsatsvæg udføres indbyggede føringsrør for varme installationer samt i enkelte rum og
områder med lodret reces for en indbygget 70x120 mm el-kanal.
Element er massivt udfyldt med mineraluld og tæt stoppet med mineraluld mod betondæk
og –søjler. Brandmodstandsevnen lodret forbi dækforkanter samt vandret omkring brandvæg er klasse EI60. Beklædninger på ind- og udvendig elementside er brandklasse K1
10B-s1,d0, klasse 1.
I røntgenrum, CT-skannerrum samt traumerum er forsatsvæg udført med bariumsulfat
plader, med en samlet tykkelse, der modsvarer det stillede krav til stråleafskærmning for
anvendte røntgenudstyr.
Vinduesparti er træ/alu. kombivinduer indadgående opluk med udvendig karm/ramme del i
anodiseret aluminium. Vinduesopluk i facade er personsikret. Termoruder er energirude
med 2-lag jernfrit floatglas med indvendigt glaslag hærdet.
Vinduer opfylder min. lydisoleringskrav RA,tr > 32 dB.
Shadow-box (blændet vinduesparti) over nedhængt loft, er udført som fast vinduesparti,
dog er termorude med indvendigt hærdet og matteret glaslag.
Indvendigt er vinduesparti udført med lysningspaneler og vinduesplade i 30 mm fyrretræ
samt med en akustikbeklædning af perforeret fyrretræ med sort akustikindlæg. Alle
træoverflader er lakeret og opfylder de nødvendige krav for anvendelse af rengøringsmidler med indhold af klor og hospitalssprit.
Udvendigt er elementfacade med en ventilleret facadebeklædning. Beklædningspaneler
inkl. vandrette og lodrette reliefprofiler er 1,5 - 2 mm anodiseret aluminiumplade monteret
med skjult fastgørelse på justerbart aluminiumprofil underlag. På etage 4 (basen) er facadebeklædning udført med speciel anodiseringskulør. Facadebeklædning er i brandklasse
B-s1,d0 (klasse A).
På niveau E4 er elementfacade samt baldakinforkanter udført med en gennemgående
horisontal frise af ophængte fiberbeton paneler med indstøbt reliefmønster.
Mock-up
Det anbefales at der bliver udført mock-up af et komplet facadeelement inkl. ovenstående
bygningsdele.
Glasfacadesystem
Facadesystem opbygget af 50 mm bredde kuldebrosisolerede aluminium T-profiler med
integreret dræn og anodiseret overflade. Glasfyldninger er energiruder af 3-lags floatglas
med solafskærmende coating og farve. Energiruder tilpasset iht. bygningens indeklimakrav og optimeret for lav varmeindstråling (g-værdi), høj lystransmittans (LT-faktor) og lav

varmetransmission (U-værdi) så udvendig solafskærmning ikke er nødvendig.
Facadesystem projekteres med indbygget sternkant med bagplade i krydsfiner, egnet som
underlag for tagpapdækning, samt afsluttet med en afdækning i anodiseret aluminium.
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Glasfacade er med el-mekaniske opluk for røgventilation, brandventilation samt komfortventilation. Automatik er med sol- og vindvagt for optimeret drift, samt med integration til
bygningens IBI, CTS og ABA systemer.
Facadesystem udgør en komplet klimaskærm leverance, som opfylder funktionskravene:
U-værdi = 0,8 W/m2K
G-værdi = 0,41
Lufttæthed: 1,0 l/s pr. m² ved 50 Pa, Lavenergi 2020, jf. BR10.
Vejrligstæthed: 100%
Lydisolering, facade: RA,tr > 32 dB
Vindlast: beregnes i Hovedprojekt
Facadesystem er udført med sikkerhedsafmærkning iht. Bygningsreglement.
Sandwichelement
Teknikbygninger på tag niveau E 5 er udført med facade og tag som præfabrikerede
sandwichelementer med 200 mm isolering monteret på en bærende stålrammekonstruktion. Tag sandwichelementer forberedt for efterfølgende tagpapdækning. Sandwichelement er opbygget med kerne af stenuldslameller og zinkbelagt stålplader med topbehandling og brandgodkendt til klasse EI30 med overfladeklassifikation A2-s l,d0.
Lukningen udgør en komplet klimaskærm leverance, som opfylder funktionskravene:
U-værdi: 0,12 W/m2K
Lufttæthed: 1,0 l/s pr. m² ved 50 Pa, Lavenergi 2020, jf. BR10.
Vejrligstæthed: 100%
Alle udvendige facadeelementer er afsluttet med en vertikal lamelbeklædning pr 600 mm.
af 50x150 -175 mm -profiler i anodiseret aluminium.
Facadebeklædning P-kælder E 3
Facadevægge i porebeton er på udvendig side udført med en isolerende beklædning udført på 300 mm afstandsprofiler, udfyldt med mineraluldsisolering og lukket med en vindspærre. Den afsluttende beklædning er 10-12 mm fiberbetonplade monteret med synlig
indfarvet fastgørelse på et justerbart aluminiumprofil underlag.
Betonsøjler på forpladsens baldakin og ved ambulanceportens udhæng er beklædt med
ophængte fiberbeton paneler med indstøbt reliefmønster. Beklædningen udføres med
skjult fastgørelse på et justerbart underlag.
Drift og vedligehold
Facader på alle etager bliver renholdt og vinduespoleret fra terræn med teleskopstang
vand og vaskebørster fra lift. Inspektion, vedligehold og mindre reparationer sker fra mobile lifte på hjul eller larvefødder. Dørpassager til gårdhaver samt i gangarealer er dimensioneret herfor.
Rapport for tæthed- og trykprøvning

I forbindelse med byggeriets afslutning uføres tætheds- og trykprøvning, der dokumenterer at bygningens tæthedskrav er opfyldt.
2.11.2 Udvendig komplettering
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Karusseldør
Dør er en helglas karusseldøre, diam. 4000 m med automatik- og styringsteknik indbygget
i gulvet. Dør er 3 fløjet med indrammet personsikkerhedsglas og vægge af bøjet kompositsikkerhedsglas.
Dørsystem er iht. SBI’s anvisninger for tilgængelighed, klasse A med 0 mm niveaufri adgang. Karruseldør med et oplukkeligt sideparti med automatisk opluk, der sikrer og overvåger åbne- og lukkefunktionerne. Sideparti er med integreret e-panel for ADK.
Glasdørpartier
Glasdøre inkl. side- og overpartier er udført i 75 mm højtisoleret aluminium karm og dørbladsprofil egnet til smalprofillås. Aluminiumprofiler er anodiseret.
Glasfyldningen er en 2-lag termorude med hærdet og lamineret personsikkerhedsglas i
begge lag - alt glas er jernfrit. U-værdi for den samlede dørkonstruktion er min. 1,6 W/m²K
med tæthed i klasse 2 iflg. EN 12207 og lydisolering min. Rw 40 dB.
Dørparti er iht. SBI’s anvisninger for tilgængelighed i klasse A med 0 mm niveaufri adgang, herudover med klemfri børnesikring.
Skydedørspartier
Skydedørspartier i vindfang er fuldautomatisk lineært skydedørssystem med 3 selvstændige skydedørspartier (dobbelt slusefunktion) og godkendt som flugt- og redningsvej.
Partierne er udført i personsikkerhedsglas med 2-fløjet dørsæt og 2 sidepartier. Dørglas er
med beskyttelseskant i rustfri stål med sleben overflade.
Automatik er dimensioneret til høj brugsfrekvens med intelligent digital styring (kategori 2
iht. DIN EN 954-1) og i ”slim” design, højde max. 100 mm. Automatik er med høj åbne- og
lukkehastighed samt med et pålideligt, støjsvagt og vedligeholdelsesfri drevsystem med
integreret batteri "back up" til nødåbning og -lukning ved strømsvigt.
Solafskærmning
På syd, øst og vest vendte elementfacader er der udvendigt monteret en el-mekanisk
solafskærmning som et komplet funktionsdygtig solafskærmningssystem med manuel
overstyring inkl. op/ned tryk.
Solafskærmning er rullescreen med vindstabile zipsidestyr samt dug med polyester belagt
glasfibertråd med en lys- og varmetransmittans og iht. bygningens indeklimakrav. Fastlægges endeligt i hovedprojektet
Screen er i grå farvenuance og screenkabinet, dugrør, sidestyr og bundskinne er udført i
anodiseret aluminium, svarende til facadebeklædning.
Rullescreen skal kunne modstå vindhastigheder på op til 17 m/s og reducerer 80% solens
varmeindstråling afstemt iht. bygningens indeklimakrav.
Automatik er med sol- og vindvagt for optimal drift samt styrebokse er med integration til

bygningens IBI, CTS og ABA styringssystemer.
Lynbeskyttelse
Facader er udført med lynbeskyttelsesanlæg, der henvises til el-projekt.
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Ovenlys
Ovenlys er opbygget af 50 mm kuldebrosisolerede aluminium profiler med integreret dræn
og naturanodiseret overflade. Glasfyldninger er energiruder af 2-lag jernfattigt glas med
solafskærmende coating og farve. Energiruder tilpasset iht. bygningens indeklimakrav
således at udvendig solafskærmning ikke er nødvendig.
Ovenlys er med el-mekaniske opluk for røgventilation, brandventilation samt komfortventilation. Automatik er med sol- og vindvagt for optimeret drift, samt med integration til bygningens IBI, CTS og ABA systemer.
Ovenlys opfylder klimakrav gældende for pkt. 2.12.1 Facade, Glasfacadesystem og er
udført med aluminium inddækninger mod tagflade sokkel.
2.11.3 Tag
Tagdækning
Tagisolering er med fald 1:40 og udført som to opbygningstykkelser, 250-350 mm og 350450 mm. Isolering er en trykfast kileskåret mineraluldsbatt udlagt i to lag på en dampspærre. Dampspærre er fuldklæbet til betondæk og ført op ad det afgrænsende facadeelement, så den sikrer en vandtætning af bygningen i byggeperioden. Tagisolering er
afsluttet med to lag tagpapdækning Euroklasse BROOF (t2) i henhold til TOR anvisninger.
Ved ”grønne tage” er det afsluttende tagpaplag rodforstærket.
Fastgørelse af solcellepanelernes bæresystem til tag er M12 rustfaste forankringsbolte
indboret i tagdæk og med SBS gennemføringsmanchet for en fuldklæbet membrantætning
– som et samlet vandtæt system anerkendt af TOR.
Grønttagssystem
Grønttagssystem til ”intensiv vækst” er udført med Sedummåtte,
Samlet system tykkelse er 95 mm. med en vandmættet vægt 100 kg/m2 og et max. vandoptag på 40 liter/m2.
Sikkerhedsteknik
Ved ”grønne tage” er faldsikring udført som linje-system, der er fastgjort til grønttagssystemet uden at gennembryde den vandtætte tagpap. På tagflader med solcellepaneler er
linje-system fastgjort i solcellepanelernes bæresystem.
Servicegangbro
På tag E05 og E08 er udført servicegangbro med værn for sikret serviceadgang til tagbygningerne Teknik-ventilation og Teknik-solceller. Gangbroer er et fleksibelt standard
gangbrosystem i 3 m sektioner i bredde 1000 mm og med værn på en side. System er
opbygget på stålprofiler med gulv af skridsikre let-rist planker og værn er med håndliste og
knæliste. Alt stål er varmforzinket.
Gangbro er med justerbare understøtningerne pr. 3 meter, som er opstillet og fastgjort på
trykfordelende betonfliser udlagt på tagdækning.
2.11.4 Trapper

Hovedtrapper
Hovedtrapper i foyerområdet og FAM er ståltrapper med glasværn og naturskiffertrin.
Vanger er udført som 2x20 mm opsvejste sandwichvanger med 30 mm åben not for glasmontage. Trinbakker er kantbukket stål svejst imellem vanger for ilægning af naturskifferplade og trinlydsdæmpende membran.
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Hovedtrappe i foyer er ophængt i tagkonstruktion med 40 mm rundstål med brandklassificeret overfladebehandling iht. trappens brandklassifikation. Trappe er brandklassificeret
EI30.
Glasværn er i højde 1200 mm over trinforkant og udført som 20 mm sikkerhedsglas i hærdet og lamineret jernfattigt floatglas med klar folie. Glasværn er indspændt i stålvangen
og forseglet i not med elastisk sort fuge.
Glasværn er på hver side forsynet med dobbelt håndliste i egetræ. Håndlister er speciel
profileret og på begge sider med indbygget LED lysbånd for belysning af trin og reposer.
Håndlisteholdere er i rustfri stål og monteret på glasværn med undersænket Unbraco bolt
og skive.
På trin er udlagt en 20 mm sleben naturskifferplade i mål som trin. Alle trinforkanter er
markerede med rustfristål skinne nedlagt i skifferplade i fuld trinbredde.
Trappe opfylder SBI’s anvisninger for ”Trapper i fælles adgangsveje” i Kvalitetsniveau A
for tilgængelighed.
Glasværn i trapperum
Værn på dækforkant i trapperum er glasværn indspændt i opsvejst montageskinne i 10-15
mm pladestål med 30 mm not for glasmontage. Værn er med højde 1200 mm og udført af
20 mm sikkerhedsglas i hærdet og lamineret jernfattigt floatglas med klar folie, der er indspændt i montageskinnen og forseglet i not med elastisk sort fuge.
Glasværn er på topkant afsluttet med en 20x20 mm rustfristål U-skinne med sleben overflade samt med kunststofindlæg.
Alt sort stål er grundmalet i kvalitet C1, forberedt for behandling med hvid akrylplastmaling.
Udvendige værn
Værn er udført som varmgalvaniseret stålværn med lodrette fladstålsbalustre c/c pr 100
mm.
2.11.5 Indvendige vægge
Generelt opfylder vægge de opstillede funktionskrav iht. rumprogrammet, herunder krav til
brand, lyd, hygiejne, drift, robusthed, sikkerhed, fugtresistens og strålingsafskærmning.
Gipspladevæg
Væg opbygges på standard stålregler med regel dimension, -afstand og -type iht. de stillede brand- og lydkrav. Mellem sengestuerne opfylder væg lydkravet R’w 48 dB og mellem sengestue og gang R’w 42 dB.
Væg er udført med 95 mm lydregler og kantskinner med integreret lydtætning. Hvor ned-

bøjninger i etageadskillelsen påkræver det, er væg i top udført med teleskopskinne mod
tilstødende betondæk.
Beklædning er 2 lag gipsplade på hver vægside. Optil nedhængt loft er yderste pladelag
en forstærket skruefast gipsplade, der sikrer en robust overfalde samt et solidt monteringsunderlag for væghængte reoler, lettere udstyr samt personlift.
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Konstruktioner i vådrum er udført i fugtighedsklasse N med uorganiske- og vådrumsklassificerede materialer. Væg er med indbygget forstærkningsstativ for væghængt toilet og
håndvask mv.
Gipspladesamlinger samt pladestød mod betonvæg og -søjler er strimlet og spartlet til
malerbehandling.
I gangarealer er gipspladevæg udført med indbygget fenderpanel til højde 80 cm.
Gipspladevæggens yderste pladelag er her erstattet af en pålimet 12 mm kompaktlaminatplade i brandklasse B-s1,d0, klasse A.
Røntgenafskærmningsvæg
I røntgenrum, CT-skannerrum samt traumerum er udført en strålingsafskærmende væg.
Denne er opbygget med et antal bariumsulfat plader, der modsvarer de stillede krav til
stråleafskærmning for anvendte røntgenudstyr.
Indvendige glasvægge
Glaselementvæg er generelt udført med personsikkerhedsglas iht. anvisningerne i DS/INF
119, ”Bygningsglas – Retningslinjer for valg og anvendelse af sikkerhedsglas - Personsikkerhed”.
Ikke brandklassificeret glaselementvæg inkl. døre opfylder lydkravet R’w 39 dB. Væg er
rumhøje elementer udført af 16 mm laminert sikkerhedsglas med lydfugede samlinger og
afsluttet mod tilstødende bygningsdele med anodiseret aluminiumprofil. Dør i væg er med
massiv og kompaktlaminat beklædt dørplade og overstykke samt en aluminiumkarm med
integreret kunststofliste for lydtætning. Dør er klassificeret iht. glasvægs lydkrav.
Brandklassificeret glaselementvæg er klassificeret EI-30 og EI-60 og er udført af 20-30
mm laminerede brandglaselementer med brandfugede samlinger, der er afsluttet mod
tilstødende bygningsdel med et brandklassificeret aluminiumprofil. Dør er klassificeret iht.
glasvægs brand- og lydkrav.
Over nedhængt loft er glasvægge udført med et fast gipspladeskørt, der er klassificeret
iht. glasvægs brand- og lydkrav.
Glasvægge med tydelig afmærkning, der tilgodeser personer med synshandicap. Afmærkning er i kvalitetsniveau A iht. SBI’s anvisninger for tilgængelighed samt Bygningsreglementets krav til sikkerhedsafmærkning. I rum med behov for at reducere indkik er
glasvæg udført med indkik afskærmende mønster i mat og/eller farvet plastfolie.
Porebetonvæg
På niveau E3 er skillevægge og facadevægge udført som oplimet porebetonplader i mål
400x600 mm med en vægtykkelse 125-150 mm afstemt efter væghøjden. Væg er med
teleskopisk topskinne og afsluttet med sleben og fuldspartlet overflade til malerbehandling.

2.11.6 Indvendig komplettering
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Standarddør
Døre er generelt med massiv og kompaktlaminat beklædt dørplade samt en fabrikslakeret
stålkarm. Stålkarm er med integreret lydtætningsliste, svejste hjørner samt med påsvejste
hængsler.
Standard døre er med rustfristål greb/besætning og dørstop samt med 150 mm rustfristål
sparkeplade.
Brandklassificeret standarddør opfylder brandklassifikationerne BD30, BD30M og BD60
iht. brandplaner. BD30 og BD60 døre er med dørpumpe.
Lyddøre er med mekanisk bundtætningsliste.
Bundskinner udføres i 5 mm rustfristål skinne nedlagt i gulvbelægning.
Døre til sengestue er lydklassificeret 35 dB og brandklassifikation EI2 30
Døre til toilet/baderum er vådrumsklassificeret.
Døre i røntgenafskærmningsvæg er udført med stråleafskærmet stålkarm og dørblad.
Glasdørspartier
Glasdørparti i gangareal er ca. 26x25 M og udført i naturanodiseret aluminium smalprofilsystem med glasfyldning og med E60-C brandklassifikation for det samlede parti. Dør er
med integreret automatik opluk med albuetryk og snoretræk og sikkerheds sensor iht.
DS/EN 16005.
Under dørblad er nedlagt en 5 mm rustfristål skinne i gulvbelægningen. Greb og besætning er rustfristål med sleben overflade.
Branddør med ABDL
EI260-C branddør i gangareal er ca. 26x25M og udført med massivt og kompaktlaminat
beklædt dørblad samt en fabrikslakeret stålkarm med påsvejste hængsler. Dør er med
integreret ABDL funktion, der kan stå parkeret 90 grader.
Under dørblad er nedlagt en 5 mm rustfristål skinne i gulvbelægningen. Greb og besætning er rustfristål med sleben overflade.
Foldevæg
Foldevæg er opbygget som en 65 mm sandwich konstruktion med indbygget kantprofil
samt en højtrykslaminat overflade. Foldevæg er uden bundskinne og ophængt i en loftmonteret køreskinne og opfylder lydkrav R’w 31 dB. Over nedhængt loft er foldevæg udført med fast gipsskørt med klassifikation iht. foldevægs lydkrav.
Vægbeklædning, akustikpanel
Som supplerende akustikregulering i foyer-, kontor- og konferenceområde, er der i afgrænsede felter på væg, monteret akustiskpaneler. Akustikpaneler er et 8 mm perforeret
finer i format 600x2400 mm med sort akustikindlæg, lydlabsorption NRC = 0,75. Overflade er lakeret og opfylder de nødvendige krav for anvendelse af rengøringsmidler med klor
og spritindhold.
Akustikpaneler opsat i felter er monteret med skjult fastgørelse på justerbart underlag.
Felter er kantafsluttet med en lakeret liste.

Vægbeklædning, fenderpanel
I gangarealer er det yderste pladelag i gipsvæg udført som 12 mm pålimet kompaktlaminatplade op til højde 80 cm, se pkt. Gipspladevæg.
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Vægbeklædning, hjørneforstærkning
Udadgående væghjørner på gipspladevægge forstærket i fuld rumhøjde med en pålimet
50 mm vinkelskinne i 3 mm mat hvidlakeret stål med afrundet hjørne.
2.11.7 Lofter
Udvendigt loft
I E3 Parkeringsområdet er loft 200+150 mm trykfast mineraluld direkte monteret på en
spredt forskalling fastskruet i betondæk. Isolering er afsluttet med en 50 mm akustikbatts
med sort filtdug. Under mineraluldsloft er nedhængt et åbent lamelloft udført af 300 mm
bredde el-forzinkede kabelbakker, c/c 2000 mm.
Nedhængt systemloft
Alle lofter, herunder i sengestuer og gangarealer er udført som nedhængt metalkassetteloft med skjult clip-in dobbelt bæresystem og med afslutningsskinne langs tilstødende
væg. Kassetter er i format 600x600 mm med ret kant og udført i aluminium eller stål samt
med hulperforering ≥ 20% i fuld flade samt med akustisk sort filtindlæg. Overfladebehandling er i standard farve, hvid. Loft er med lydabsorption NRC = 0,67.
Kassetter er med huludstansning for belysningsarmaturer.
I Traumerum suppleres systemloft med et 25 mm akustikindlæg som forseglet mineraluld.
Faste lofter (konstruktion under afklaring)
Loftrum over forrum samt toilet/baderum til sengestue er udført i åben forbindelse med det
tilstødende gangareal og udført som et frit bærende system opbygget på 95 mm lydreglar
og lukket på oversiden med 2 lag gipsplade. På undersiden er loft lukket med 2 lag gipsplade med samlinger strimlet og spartlet til malerbehandling. I toilet/baderum udføres
lukningen i fugtighedsklasse N med uorganiske- og vådrumsklassificerede materialer.
Lamelloft
I hovedfoyerområdet E4, i trapperum E5 til E7, i forbindelsesgang til eks hospital E5 og i
FAM foyer E4 er der udført nedhængt akustikloft med demonterbare trælameller. Akustikloft er 600x600 mm mineraluldsfliser oplagt i synligt T-skinnesystem med fliser og skinne i
farve mat sort. T-skinne system er med opskruede ophæng til demonterbare trælameller.
Trælameller er br. 30 x hjd. 200 mm brandimprægneret egetræ med mat overflade. Belysning og ventilation er udført som indbygget i loftsystemet. Loft er med lydabsorption
NRC = 0,85.
2.12 Overflader
2.12.1 Beklædninger
Vægbeklædning, vinyl
I vådrum, herunder toilet/baderum, skyllerum, rengøringsrum og traumerum er vægbeklædning 2,0 mm vinyl i banevare. Vinylbeklædning er ført op fra hulkehl og er afsluttet til
loft med alle vinylsamlinger udført svejste i farve som belægning. Vinyl er i kvalitet egnet
for rengøring med hospitalssprit 70 %.
Gulvbelægning, linoleum

I sengestuer, gangarealer og kontorområder er gulvbelægning 3,2 mm linoleum banevare
med antiseptisk overfladebehandling. Banesamlinger er udført svejste i farve som belægning. Langs tilstødende væg er opklæbet et 100 mm linoleum fodpanel, som er afsluttet
mod gulv med en elastiskfuge i farve som belægning.
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Gulvbelægning, vinyl
I vådrum, herunder toilet/baderum, skyllerum, rengøringsrum og traumerum er gulvbelægning 2,0 mm vinyl banevare med fald mod afløb samt en 100 mm sokkelhulkehl. Skridsikringsklasse R10. Alle vinylsamlinger er udført svejste i farve som belægning. Vinyl er i
kvalitet egnet for rengøring med hospitalssprit 70 %.
Traumerum er med ledende vinylbelægning.
Vådrum er generelt udført iht. SBi-anvisning 252, Vådrum (2015) og Byg Erfa’s anvisninger samt Arbejdstilsynets bestemmelse om “Faste arbejdssteders indretning” og samt iht.
Hvidovre Hospitals manual og hygiejnestandard.
Gulvbelægning, natursten
I foyerområder er naturstenbelægning i 300x600 mm fintkløvede naturskiferfliser i tykkelse
12 mm, udlagt i 85 mm afretningslag og afsluttet mod tilstødende væg med 100 mm høj
sokkel af 12 mm naturskiferfliser.
Undergulv
Undergulv for banebelægninger er generelt udført som et 46-48 mm afretningslag, som i
vådrum er udført med fald mod afløb. Ved belægningsarbejder er udført en supplerende
spartling. Undergulv er dimensioneret til høj belastningsklasse, der er egnet for kørsel
med senge, lifte og trucks.
2.12.2 Malerbehandling
Behandlinger udføres generelt iht. anvisningerne i MBK (Malerfagligt Behandlingskatalog)
samt Dansk Byggeri ”Hvor går grænsen”.
Malerbehandlinger omfatter primært indvendige gipsvægge idet bygningens kompletterende bygningsdele, herunder døre, vinduer, glasvægge og lofter mv. er færdig overfladebehandlet ab fabrik.
Behandling, væg
Vægoverflader, herunder gips-, porebeton- og betonvægge samt betonsøjler behandles
med en opklæbet filt samt en akryl plastvægmaling til udfald: Glat, jævn og beklædt flade
med glans 10. Kvalitetsniveau afstemt iht. rumfunktion. Farve er NCS-N500 (hvid), et
udvalg af vægge skal dog være i speciel kulør. Mod linoleum fodpanel er vægbehandling
afsluttet med en akrylfuge, farve hvid.
Som wayfinding i fællesadgangsveje ved hovedindgange, elevatorer samt i nicher i gangarealer er der, i afgrænsede felter på væg, udført en malerbehandling med specielkulør og
-tekstur og -glans.
Behandling, loft
Faste gipslofter, herunder i toilet og baderum malerbehandles med ”malingssystem” godkendt til ”fugtig zone”. Slutbehandling med akryl plastmaling til kvalitetsniveau afstemt iht.
rumfunktion.
Behandling, gulv

Betongulve i kælder E2 er behandlet med en støvbinding.
Behandling, installationer
Synlige rørinstallationer er behandlet med akrylplastmaling i glans 30.
2.13 Øvrige bygningsdele
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2.13.1 Tavler og skilte
Skiltning i bygningen samt på udeområder er udført iht. Region Hovedstadens skilteguide
for konventionel skiltning samt ”Wayfinding på Hvidovre Hospital” November 2012.
Skiltning på udeområder udgør info/navigation lyspyloner ved primære og sekundære
indkørsler samt skiltning ved indgange. I parkeringsområdet på niveau E3 er der på væg
opsat 21M høje skilt elementer for markering af indgange med supplerende farveflader i
gulv.
Skiltning i bygningen understøtter vandret- som lodret trafik for patienter, pårørende og
personale. Skiltningen udgør ”Find vej” skilte, rumskilte og piktogramskilte primært placeret i forhal- og ankomstområder samt ved trapper og elevatorer, herunder skilte for flugtveje.
Skiltning er opbygget med fronter i klar akryl med grafik i folie på bagsiden af akrylen.
Skiltenes bagplader er i aluminium med farvekodning iht. skilteguide.
Teknisk skiltning udgør teknisk rumnummer udført med foliebogstaver på rummets døre i
øverste hjørne.
Elektronisk rumskiltning samt for wayfinding er udført som bygherreleverance.
2.13.2 Kunstnerisk udsmykning
Kunstnerisk udsmykning skal være en integreret del af bygningernes udtryk, form og farvesætning.
Kunststrategien udvikles løbende i de kommende faser i samarbejde mellem HvH og TRG
med udgangspunkt i NHH1 kunststrategi og handlingsplanen 2014.

2.14 Inventar & udstyr
2.14.1 Generelt
Inventar og udstyr er inddelt i fem overordnede ansvars- og budgetgrupper:
 Løst Inventar (LI)
 Fast Inventar (FI)
 Teknisk Udstyr, totalrådgiver (TU-TRG)
 Teknisk Udstyr, bygherre (TU-BH)
 Medico-teknisk Udstyr (MTU)
For en overordnet definition af grupperne, se ’NNH1_C01-04_B01_Procesmanual dRofus’
samt bilag.
Alle typer inventar og udstyr er tildelt ansvars- og budgetgrupper i kravsdatabasen dRofus.

Bygherre er ansvarlig for løst inventar, teknisk udstyr bygherre og medico-teknisk udstyr.
Totalrådgiver er ansvarlig for fast inventar og teknisk udstyr totalrådgiver.
De ansvarlige skal sørge for, at det pågældende inventar/udstyr planlægges, koordineres
med projekteringsteamet samt anskaffes og implementeres i nybyggeriet.
Som del af bevillingsprocessen er der afsat et fast, reserveret beløb til indbygget IT- og
medico-teknisk udstyr. Dette udstyr er defineret særskilt, og består af dele af FI og TUTRG.
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Koordinering og udveksling af data, informationer, behov og krav for inventar og udstyr
sker gennem kravsdatabasen dRofus. Derudover er afholdt en møderække for dRofuskoordinering igennem dispositions- og projektforslagsfasen mellem de inventar- og udstyrsansvarlige.
Alle rum har tilknyttede inventar og udstyrslister for de fem typer inventar og udstyr. Alt
udstyr og inventar som har bygnings- og/eller installationspåvirkning er defineret med
deres behov.
Med andre ord er alt udstyr og inventar programmeret for alle rum på det niveau der er
behov for til hovedprojekteringen.
Der er som del af projektforslaget udfærdiget bruger- og bygherrekvalificerede rumtegninger for alle standardrum samt særlige afledte eller unikke rum. Se rumtegninger.
Ydelser og ansvar for inventar og udstyr, samt proces og faseafleveringer er specificeret i
’NNH1_C01-04_B01_Procesmanual dRofus’ samt bilag.
2.15 Patientsikkerhed
Der skal arbejdes videre med patientsikkerhedsaspekter i projekteringsforløbet, som dermed skal være med til at opfylde Hvidovre Hospitals ønsker for patientsikkerhed.
Som målsætning for patientsikkerhed kan følgende faktorer nævnes som eksempler på
væsentlige:
 Sammenhængende, tilgængelige og velfungerende IT-systemer
 Barrierer mod afbrydelser/forstyrrelse af igangværende opgaver
 Nærhed imellem patient og personale
 Sikring af kritiske patientnære tekniske forsyninger
 Fleksibilitet og standardisering til understøtning af genkendelige rutiner
 Støjreduktion
 Forebyggelse af fald
 Faldsikring (værn)
 Fremtidssikring af rum
 Enestuer
 Rengøringsvenlighed
 Medicinhåndtering efter LEAN-principper
 Sikring af mulighed for patienttransport, f.eks. tilgængelighed til elevatorer i akutte
situationer
 Tilgængelige og velfungerende alarmsystemer som patient- og alarmkald
 Særlige forhold for børn, herunder sikring mod fald og utilsigtet adgang
 Diskretion for personfølsomme oplysninger på IT skærme o.l.
Flere af ovenstående faktorer er indtænkt i projektforslaget og er indarbejdet i indretningen
af de enkelte rum.
Link til Dansk patientsikkerhedsselskab med emner for ”patientsikkerhed og sygehusbyggeri”/

http://patientsikkerhed.dk/media/561465/ps_ og_ sygehusbyggeri.pdf
2.16 Hygiejne
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Projektet skal overholde de lovmæssige krav, følge relevante standarder i Dansk Standard
2450 og 2451 serie 1-13, seneste udgaver og SSI’s nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) (særlig opmærksomhed skal omhandle NIR om Nybygning og renovering, 1. udgave 2013) samt HvHs retningslinier for infektionshygiejne. Enestuer minimerer
risikoen for spredning af infektioner, det er enkelt at isolere den stadig større mængde
smittefarlige patienter.
Infektionshygiejniske aspekter er indtænkt som dele af den fysiske indretning og disponering f.eks, indretning der muliggør rengøring, adskillelse af rent og urent, lukket opbevaring af utensilier (i skabe/vogne), tilstrækkelig plads til affaldshåndtering, let tilgængelig
placering af håndhygiejnefaciliteter.
Infektionshygiejniske aspekter skal følges gennem projekteringsforløbet.
Region Hovedstadens retningslinjer for infektionshygiejne.
2.17 Tilgængelighed
Bygningen indrettes efter gældende bestemmelser udarbejdet af Dansk center for tilgængelighed, Statens Byggeforskningsinstitut, Tilgængelighedsbestemmelser fra Erhvervs- og
Boligstyrelsen, Arbejdstilsynet og Bygningsreglementet.
Klassificeringen er godkendt i dispositionsforslaget med udgangspunkt i SBI kvalitesniveauer A, B og få steder ifm. personale wc og personalerum, niv. C, således at disse
kommer til at passe til NHH, samt kravene indeholdt i DS 3028 ”Tilgængelighed for alle”/Færdselshandicappede omfatter primært:
Bevægelseshæmmede, synshandicappede, hørehæmmede, forståelseshæmmede, ældre, børn og allergikere.
I projektforslagsfasen er følgende indarbejdet og beskrevet i Designmanual Bygning.
Materiale og farvevalg, som sikrer kontraster og god synlighed
Farvesætning og markering af trapper, døre og glasvægge.
Akustiske forhold og loftsløsninger.
Belysning.
Detailudformning af fast inventar/receptionsskranker m.v.
Ledelinjer i gulv i åbne arealer.
Patientens mulighed for at styre sine omgivelser selv; belysning, åbne vinduer og døre
m.v.
Skiltning
Der lægges i kommende faser vægt på god tilgængelighed for alle brugere af hospitalet.
Tilgængelighed er et fokusområde, og der vil ved udarbejdelse af hovedprojekt tages hensyn til handicappede såvel svagsynede og dårligt gående under iagttagelse af retningslinjer og regler for tilgængelighed.
God tilgængelighed er ”usynlig” og sikres gennem løsninger, som tager hensyn til alle
typer af brugere.
Adgang til bygningen er niveaufri
Fælles adgangsveje har en minimum fri bredde på 2,6 m. svarerende til kvalitetsniveau A SBI anbefaling.
Bredden muliggør sengetransport hvor to senge kan passere hinanden, desuden manøv-

rering med bariatrisk patient i kørestol. Det et er dog ikke muligt at manøvre og vende med
bariatriske personer, liggende i seng eller på bruseleje, dette kræver et frit areal på mindst
3.25 m x 3.25 m. og svarer til en kvalitetsniveau A+.
For at kompenserer for dette er der ekstra brede dobbeltdøre med åbninger på 2 m ind til
de relevante rum som fleks stuer samt udvalgte U/B rum.
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Elevatorer
Elevator størrelser tilgodeser transport af patienter i kørestole, senge, på lejer eller båre.
Elevatorer er kvalitetsniveau A iht. SBI anbefaling.
Dimensioner på de forskellige elevatorer er beskrevet i afsnit 4.11.5.2
Trapper i fælles afgangsveje
Trapperne i det panoptiske rum er alle ligeløbstrapper og overholder kravene fra SBI anvisning kvalitetsniveau A med en fri bredde på1,5 m mellem håndlister som gør det muligt
for en person med hjælper at passere en person på vej i anden retning.
Trapperne overholder kategori A ift. grund og stigning, trinflader 310 mm. og stigninger
150 mm.
Dørbredder
Alle dørbredder svarer til kvalitetsniveau B (min. fri bredde på 0,87 m.) som gør det let at
passere med manuel kørestol. For at de fleste båre, hospitalssenge og hjælpemidler kan
passere uhindret er valgt 14 M døre til patientværelserne og U/B rummene, kvalitetsniveau A.
I rum hvor der skal komme senge eller store hjælpemidler til bariatriske patienter er valgt
døre med en fri åbning på min. 1,5 m - kvalitetsniveau A+.
2-fløjs 14M (M 10- 4)
Patientstuer - Udføres som 2-fløjs 14M, U/B rum (hvis andet ikke er beskrevet) - Udføres
som 2-fløjs 14M, Triage (bly)(+ 10M ved indgang), Fast-Track og Observation
2-fløjs 14M (M 7-7)
Skyllerum, Anretterkøkken, Rent depot, Afsende-/Modtagestation, Sengedepot, Linneddepot og depot udstyr
2-fløjs 18M (M 9-9)
Traumerum (automatik), Fleksrum – patient, Ventilationsrum,
1-fløjs 13M, bly
CT-rum og Røntgenrum
1-fløjs 10M
Affaldsrum, Kontorer, Personalerum, Opholdsrum, Depoter / øvrige, Medicinrum (udføres
indadgående), Rengøringsrum, Forrum i toiletter hvis der er gennemgang til rengøringsrum og
HC toiletter.
1-fløjs 8M
Toiletter og forrum, hvor der ikke er adgang til rengøringsrum
Toilet og baderum
Alle døre til patienttoiletterne er udadgående for at forhindre at døren blokeres i tilfælde af
fald – kvalitetsniveau B.

Offentlige tilgængelige toiletter til ambulante patienter, pårørende og besøgende findes på
etagerne 04 -07. Toiletterne opfylder BR10 (kvalitetsniveau C) med en egnet indretning til
selvhjulpne rollator- og kørestolsbrugere.
Toilet og baderum til patienter i tilknytning til sengeafsnit er indrettet med plads til køre/bade-bækkenstol og 2 hjælpere.
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Toilet og baderum til bariatriske patienter i tilknytning til sengeafsnittene med min. rumstørrelser på fx 3,25 m x 3,25 m gør det muligt for to hjælpere at manøvre den lejeafhængige person i kørestol eller badebækkenstol i toiletbaderummet – kvalitetsniveau A+
Patientværelser
Alle patientværelser er indrettet med plads til loftlift med mål som opfylder kvalitetsniveau
A
Til bariatriske patienter er sengestuerne indrettet så de opfylder kvalitetsniveau A+
Friplads + seng mål som 4,25 x 5,5 m – netto 22 m2 Det gør det muligt at placere en anden seng eller leje og derefter forflytte den plejeafhængige bariatriske person ved hjælp af
loftlift og 3 hjælpere
Teknikrum og tekniske anlæg
Adgangsforhold til tekniske anlæg er fra gangarealer med et frirums profil på 2,4 x 2,4
meter for ind transport af større installationskomponenter og medicoteknisk udstyr. Dørbredder er tilpasset de forskellige teknikrumstyper.
2.18 D&V – bygning
Formålet med drift og vedligeholds planlægning er at sikre en sammenhængende, tværgående og professionel service, der understøtter hospitalets produktion og kerneydelser
optimalt.
Der skal sikres en optimal udnyttelse af ressourcerne i anlægsfasen samtidigt med at de
efterfølgende driftsudgifter reduceres mest muligt.
I projekterings- og anlægsfaserne opnås det ved bevidste prioriterede valg af løsninger og
materialer i forhold til projektets ufravigelige økonomiske ramme.
I driftsfasen forventes det, at disse valg både bidrager til et lavt energi- og ressourceforbrug, samt at behovet for vedligehold minimeres.
I projektforslagsfasen er der foretaget konkrete vurderinger af det samlede projekts miljømæssige bæredygtighed og energiforbrug. Der er redegjort for totaløkonomiske overvejelser og vurderinger, ved opstilling af mulige alternativer, særligt for facadeprojektet.
Driftsmæssige forudsætninger
Afleveringsprocedure for D&V dokumentation skal gennemføres i henhold til IKT-Teknisk
afleveringsspecifikation. Driftsmæssige forudsætninger tager udgangspunkt i TRG´s udarbejdede krav til digital aflevering for alle fag. Arbejdet skal koordineres i samarbejde med
bygherrens driftsorganisation. Ligeledes efterfølgende kravspecifikation til entreprenørerne
i udbudsmaterialet - som beskrevet i IKT aftalen.
Digitale driftsdata skal kravspecificeres med udgangspunkt i det udførte dRofus rumprogram, 3D BIM modeller og i øvrigt struktureres således, at data direkte kan importeres i
gængse FM- og databasesystemer i dialog med bygherrens driftsorganisation.
TRG udarbejder i forprojekt fasen udkast til driftsmæssige krav til det færdige byggeri i
form af en ”Drifts- og vedligeholdsstrategi”.
Strategien for drift og vedligehold skal tage afsæt i et notat som HvH udarbejder.
HvH notatet skal bl.a. beskrive hvorledes drifts- og vedligeholdelsesområdet faciliteres og

hvordan krav til teknisk samspil mellem det eksisterende hospital og nybyggeriet skal implementeres. Eventuelt krav til driftsudbud (x antal år) for udvalgte anlægstyper/bygningsdele skal afklares.
Drifts- og vedligeholdelsesopgaver kan beskrives i forhold til Planlagt & rekvireret vedligehold:
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Planlagt vedligehold
• Daglig service som f.eks. rengøring, (her beskrives objekter efter metode/opgaveinstruktion, produkter, mængder, frekvens - f.eks. gulv: Vaskemetode, plejemiddel, kvadratmeter, hyppighed)
• Vedligeholdende service, (her beskrives objekter efter opgave/opgaveinstruktion, produkter, mængder, frekvens – f.eks. døre: Smøring af dørhængsel, smøremiddel, antal, hyppighed)
Rekvireret vedligehold
• Renoverende service (livstidsopretholdende vedligehold), her beskrives objekter efter fejl/
emne, reservedelsomfang, opgaveinstruktion.
• Udskiftende service (gendannende renovering), her beskrives objekter efter egenskaber,
montageinstruktion, bortskaffelsesvejledning – f. eks. udskiftning af dørplade: Brandkrav,
lydkrav, mål, orientering, beslåning, overflade samt montagevejledning og affaldsklassifikation.
Beredskabsmæssigt vedligehold (Drift, vedligehold og kontrolplan?)
Driftsmæssige forhold, som afviger fra Beredskabsstyrelsens Driftsmæssige forskrifter, vil
blive erstattet af driftsmæssige retningslinjer som indføres i Drifts- og Vedligeholdelsesplanen for det enkelte område hvor der er en afvigelse og der skal indgå en brandteknisk
dokumentation.
Hospitalets drifts- og vedligeholdsstrategi kravspecificeres og udarbejdes af HvH i samarbejde med TRG. I forprojekt og hovedprojekt og i forbindelse med udførelsesfasen indarbejdes og opsamles det nødvendige datagrundlag for driftsmæssigt at kunne gennemfører/arbejde efter strategien.
Den samlede drifts- og vedligeholdsstrategi forventes bl.a. at inkludere følgende:
• Krav til oppetid
• Patientsikkerhedsrelaterede krav (DDKM)
• Særlige krav fra specifikke komponenter
• Lov bestemt vedligehold/eftersyn
• Sikkerheds krævede vedligehold/eftersyn
• Garantiopretholdende vedligehold
• Vedligehold af udstyr, apparatur og maskiner
• Reparation af installations- og bygningsfejl der ikke er dækket af garanti. (alm. slidtage)
• Reparation af installationer og bygninger efter hårdhændet brug
• Livstids opretholdende vedligehold på bygninger og installationer
• Tilpasninger af bygninger og installationer for at opnå forbedret klinik- og/eller tekniskdrift
• Udskiftning af udstyr/apparatur og installation pga. teknologisk udvikling
• Bygnings ændringer/ombygning, projekter
• Terræn vedligehold
Teknisk drift og vedligehold omhandler udvendige anlæg, bygnings-, installations- og udstyrsmæssig vedligehold, energi- og miljømæssige forhold samt security funktion. Formålet med drift og vedligehold er fortsat at sikre en sammenhængende, tværgående og professionel service, der understøtter hospitalets produktion og kerneydelser optimalt.

Der projekteres og udbydes med entydige driftskrav til tilgængelighed for besigtigelse,
kontrol, service, rengøring, vedligeholdelse, udskiftning af bygningsdele m.v. Der sikres
tilgængelighed for anvendelse og fremføring af tekniske hjælpemidler for udførelse af drift
og vedligeholdelsesopgaver.
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Landskabs disponering/

3.1 Beskrivelse af det landskabelige koncept, analyser mm
Udviklingen af landskabet på Hvidovre Hospital tager udgangspunkt i tre værdier; diversitet, åbenhed og oplevelser. Tre værdier der spiller sammen og forstærker hinandens betydning og vigtighed. Diversitet markeres i form af en mangfoldig samling af oplevelser,
der efterlader et stærkt indtryk hos den besøgende og giver mange tilbud til indlagte og
personale. Åbenhed i form af en nøje planlægning af hospitalets forløb, gårdhaver og
pladser, der skaber oplevelser for brugerne i form af stemninger og sanselige indtryk.
Det landskabelige hovedgreb er i projektforslaget fastholdt. Hospitalets ydre landskab
favner et skrånende terræn med karaktergivende beplantning. Det danner en samlende
ramme med differentierede delområder, med bl.a. tjørnesletten mod nord, pileskoven
langs hospitalets vestside og fyrreskoven på ankomstpladsen mod syd. Differentieringen
giver en række forskellige landskabelige oplevelser, som sammenknyttes i en helhed.
Det indre landskab udgør 15 gårdhaver i varierende størrelser, der med forskellige udtryk
og stemninger, danner hospitalets nære udemiljø med direkte adgang fra bygningen.
Flere af gårdhaverne tjener ligeledes også til wayfinding, og som identitetsgivende rum i
hospitalets typologi. Overordnet indrettes gårdhaverne med varierede muligheder for ophold f.eks. til samtaler, frokostspisning og afslapning.
Der er øget fokus på landskabets rekreative værdier i forhold til stress, koncentration og
helbred. God visuel kontakt til grønne omgivelser, er dokumenteret havende en markant
stressreducerende effekt og positiv virkning på effektiviteten og livsglæden ved det enkelte
individ. Sundhedsfremmende landskab bygger designmæssigt på en række overordnede
oplevelsesværdier, der modsvarer et varierende behov hos brugerne.
Disponeringen i forslaget bygger på en ligevægt mellem poesi og funktionalitet; hvert
gårdrum hviler i sit eget tema, der giver den besøgende forskellige oplevelser. Forslaget
bygger på rumlige disponeringer, der til trods for diversitet og rigdom på indhold, besidder
en gennemgående sammenhæng og åbenhed i form af enkle stemningsmættede indtryk,
der bryder skalaen og tilfører intimitet. Det skaber spil og sammenhæng mellem ude og
inde. Den ydre ramme tilbyder hospitalet en ny identitet og den indre ramme tilbyder en
række individuelle gårdrum med hver deres stærke identitet. I udformningen er der desuden lagt vægt på bæredygtighed og fornuftig drift og vedligehold.
Ankomstsituationen disponeres så den virker indbydende udefra og ændrer oplevelsen fra
en introvert til en ekstrovert ankomstsituation, hvor hospitalet byder velkommen. Derfor
introducerer vi en grøn plads, der giver en direkte og naturlig forbindelse mellem eks. infrastruktur og hovedindgang, og som samtidig skaber oplevelser og rummelig diversitet.
Hovedankomsten for gående og folk der ankommer med bus sker fra Kettegård Allé via
forpladsen. Ankomsten via indre gang fra det eksisterende hospital sker gennem en blomstrende eng.
3.2

Omkringliggende arealer

3.2.1 Hovedankomstplads
Hovedankomsten for gående til hospitalet sker fra den let skrånende forplads. Pladsen er
en skovlignede plads med en opsamlende belægningsflade mod Kettergård Alle. Videre i
en central akse ledes besøgende logisk gennem skovparken, og frem til den overdækkede ankomstterrasse foran hovedindgangen. Det grønne areal indrammes af en støttemur
der horisontalt og vertikalt forskydes. Det sænkede terrænniveau langs husets facade og

kælder giver mulighed for lys og ventilation i kælderen. Bearbejdningen af forpladsens
terræn, skaber dynamik og mulighed for forskellige oplevelser og kig.
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Forskydningerne og terrænspring differentieres således at større terrænspring optages
ved hjælp at støttemure, og mindre terrænspring optages af skråninger med maksimal
hældning 1:2.
De grønne plateauer differentieres med forskellig bunddækkende, skovbundslignende
beplantning, og med karakteristiske fyrretræer, der danner den overordnede beplantningsstruktur.
Det er muligt at trække ud i de grønne nicher der opstår i forskydningerne langs hovedankomst stien.
Materialer:
- Belægning i Oppdal skifer i forskellige moduler samt 30 % genanvendte chaussésten.
- Asfalt, cykelsti
- Afvanding foretages med liniedræn i støbejern med mønster
- Støttemure i insitu beton med glat overflade
- Træbænke på betonplinte
- Trapper i beton præfab
- Gelænder og værn galvaniseret og pulverlakeret i ral farve
- Træer er skovfyr, str. 18-20 ompl.
- Bunddække - mosebunke og bregner
- Belysning – se belysningsafsnit
- Støbejerns ledelinjer fra afsætningsplads til hoveddør
3.2.2 Vestareal - pileskoven
Langs hospitalets vestlige side etableres mellem hospital og ambulancevej et grønt areal
med piletræer. Piletræerne er samme slags som på parkeringspladsen, og man kører
således gennem en pilelund. Høje græsser blokerer for indkig fra vejen.
Materialer:
- Trapper i græsarmering med betonforkant 10 cm.
- Grusfaskine langs facade
- Liniedræn ved flugtveje
- Kuppelriste i terræn
- Græsarmering ved brandvej
- Sået græs på skrænt
- Eksisterende belægning
- Piletræer str 10-12 og 18-20, 3x ompl.
- Bunddække er prydgræs og græs
- Belysning – se belysningsafsnit
3.2.3 Nordareal – tjørnekrat
Arealet ændrer sig mod nord, og langs den nordlige facade fremkommer tjørnesletten. Et
græsareal med spredte skulpturelle tjørnetræer
Det skrånende terræn der omgiver den nye bygningen, afvikles i skråning og plateauer.
Skråninger trækkes så langt væk fra bygningen, som muligt og der etableres linjedræn og
der sikres fald væk fra bygningen.
Materialer:
- Belysning – se belysningsafsnit
- Tjørnetræer buske, str. 10-12 3x ompl
- Betonfliser

- Liniedræn langs facade ved belægning
- Sået græs
- Grusfaskine langs facade
- Kuppelriste i græs
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3.3 Gårdhaver
Generelt:
Belysningsarmatur i form af dybt armatur med linse der fokuserer lyset på fladen og fjerner
blænding, lakeret i samme farve som facader. Dæmpbar og tilsluttet central styring. Mulighed for indsættelse af mønstre og anvendelse af farver.
Indendørs grønne vægge belyses med 1.200 lux (dagslys og kunstlys i alt).
Armatur monteres generelt på facader. Blomsterhaven belyses fra master.
40 cm stenfaskine langs kant i haver på terræn.
Liniedræn og 40 cm fliser i haver på dæk.
Vanding i gårdrum på dæk med individuel styring.
Membraner på gårdhavedæk beskyttes med 50-100 mm. hård isolering .
Skraberist ved indgangsdøre.
Gårdrummene
3.3.1 Nr. 01_Stammeskoven
Træer der beskæres ind til stammen hvert 3. år, således at træerne får en grøn søjleform.
Træerne står i en bund af græs. Gårdhaven er på terræn. Der er ikke ophold i denne
gårdhave.
Materialer:
- Lindetræer beskåret til søjleform str 18-20
- Bunddække i form af prydgræsser
3.3.2 Nr. 02_Skyggehaven
Den mindste gårdhave, hvor hele arealet er i konstant skygge, giver optimale levevilkår for
de skyggetålende planter. Et stærkt grønt rum, med fokus på kontrasterne i planternes
tekstur og form og farve. Der er ikke ophold i denne have.
Materialer:
- Døde træstammer
- Bunddække i form af vedbend
- Hæg str 80-100

3.3.3 Nr. 03_Lærkehaven
Lærketræernes lyse grønne lette løv og kogler, danner rammen for dette gårdrum. Et enkelt rum, med lærketræer og en ensartet bund, giver en lethed der rammer lærkeskovens
lyse udtryk. Lærketræerne opstammes hver 3 år. Bunddække i form af græsser.
Materialer:
- Lærketræer str 12-14
- Bunddække i form lave rhododendron og prydgræs
- Sort basalt som belægning

3.3.4 Nr. 04_Fyrrekrattet
Grønne vægge i ankomstarealet i glasoverdækningen, sikrer et stærk grønt karakter, der
giver god wayfinding fra kælderen og op, og leder den besøgende videre igennem hospitalet. Fyrretræer der formklippes giver sammen med de grønne vægge en ankomst der er
præsentabel. Haven er på dæk.
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Materialer:
- Formklippede fyr
- Bunddække – Blåbær og bregner
- Hvid insitustøbt betonbelægning, kostet
- Blåbær og bregner i de grønne vægge udendørs.
- Bregnebaseret grøn indendørs væg
- Grøn væg er en systemleverance med 10 års drift
3.3.5 Nr. 05_Moshaven
Moshavens frodige grønne mos og bregner breder sig over et udsmykket stenlandskab,
der forstøves med vand fra skjulte vanddysser. Det skaber et rigt landskab, med intime
små pladser til ophold og møder, indhyller den besøgende og giver en helt unik oplevelse,
der damper af frodighed. I gården etableres ligeledes træer.
Materialer:
- Sten, kampesten
- Pulverasfalt med tilslag af diabas
- Træstammer
- Egetræer, str 18-20 3 x ompl
- Mos og tyttebær
- Vandforstøver
3.3.6 Nr. 06_Stribehaven
Stribehaven er en blomstrende have organiseret i striber. Forskellige blomster i monokulturer afløser hinanden i løbet året. Haven er på terræn.
Materialer:
- Blomster
- Belægning er natursten i striber genbrug af chaussésten samt bordursten.
- Stålkant til bede
- Vedbend på den eksisterende bygning
- Japanske kirsebærtræer, solitærbuske str 250-300

3.3.7 Nr. 07_Græshaven
Græshaven er et moduleret terræn beplantet med bjørnegræs. Haven er på dæk.
Materialer:
- Bakker opbygget i polystyrenskum med jorddække.
- Bjørnegræs
- Stål gulv
- Stjernemagnolie, solitærtræer str 150-175
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3.3.8 Nr. 08_Bregnehaven
En samling af bregner, både stedsegrønne og løvfældende, høje og lave, skaber stemningen af den dybeste skov. Liggende træstammer i bedene, der med tiden ældes og mosbevokses, ligesom i den uberørte skov, og som står i kontrast til de skulpturelle grønne
bregner. En grøn væg, giver formidlingen af dette grønne rum til de øvre etager. Der er
ikke ophold i haven.
Materialer:
- Bregner 3 slags
- Kaprifolie
- Skovfyr, str 18-20 ompl.
- Døde træstammer
3.3.9 Nr. 09_Blomsterhaven
Blomsterhaverne byder på en farverige kig med blomster, der er udvalgt med blomstring i
løbet af hele året. Det giver et evigt foranderligt billede. Motivet er den blomstrende eng,
med både græsser og blomster. Resten af året er blomsternes farveholdning den bærende karakter. F.eks. kunne en stor koncentration af blomstrende pinseliljer dukke op i foråret og dække haven og give en særlig intens oplevelse.
Materialer:
- Asfalt med ob behandling med 3-7 mm majs.
- Blomstrende staudebed
- Egetræer, str 18-20 3 x ompl
- Formklippede buksbom
- Grøn væg med Vedbend
3.3.10 Nr. 10_Bjerghaven
Klippestykker placeres i bede med planter, der trives i fugtige miljøer. En særlig stenbelægning, giver denne ankomst en særlig karakter, og en grøn væg, intensiverer oplevelsen af rummet, og leder den besøgende op til hovedreceptionen.
Materialer:
- Klippestykker
- Klippegulv
- Stilkeg str. 18-20 3xompl
- Bjergfyr str 80-100
- Bregner, mos
- Grøn indørs væg mos, græsser, bregner
- Grøn udendørs væg mos, græsser, bregner, sedum
- Grønne vægge er en systemleverance
3.3.11 Nr. 11_Nåletræshaven
I Nåletræshaven træder den besøgende ind i en skovlignende miljøskov med nåletræer.
Stier med trædesten fører gennem bregner og mosser i den grønne skov og skaber deres
egne historier og stemninger omkring bevægelsen i landskabet. Belægningen, søges
mørk og med særlig subtil tekstur, for at illudere oplevelsen af nåletræsskovens mørke
skovbund.

Materialer:
- Sort støbt gummibelægning blød
- Omorikagran
- Bunddække græsser
- Brændestak
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3.3.12 Nr. 12_Blomsterhaven
Denne har visuel forbindelse til 3.3.9 Nr.09_Blomsterhaven. Se denne.

3.3.13 Nr. 13_Strandhaven
Strandhaven består af en blødt formet skål i beton omgivet af marehalm, hjælme og havtorn.
Materialer:
- Glittet beton – blødt formet
- Marehalm og hjælme som bunddække
- Havtorn
- Grøn væg – kaprifolie/clematis
3.3.14 Nr. 14_Enghaven
I Enghaven mødes besøgende af svajende græslignende stauder og prydgræsser i forskellige højder. Et intenst grønt rum, med engens urter som karaktergivende planter. Lyse
grønne toner skaber en meget let karakter for at frigøre afslappende tanker. Belægningen
er et dæk af trælignende kompositplanker der underbygger oplevelsen af engen.
Materialer:
-Græsser og blomstrende stauder
- Rosmarin pil str 2 meter / høje elefantgræsser /tagrør.
-Kompositplanker

3.3.15 Nr. 15_Bøgelunden
Bøgelunden er tynde opstammede bøgetræer der filtrerer lyset ned til en bund af bøgeblade, grene og anemoner.
Materialer:
- Bøgetræer str 12-14 højtstammet tynde solitær træer
- Bøgeblade og grene som bunddække
- Anemoner
3.3.16 Nr. 16_Å-haven
Spejlhaven bidrager med et spændende spejl-koncept, hvor gulvet reflekterer
rummet og skaber et sjovt miljø og en spændende atmosfære. Belægningen er et
spejlgulv, hvor den omkransende beplantning spejles og giver en sjov visuel effekt.
Materialer:

- Belægning er pudset aluminium, tykkelse 8mm
- Hjortetaktræer, flerstammede solitærtræer, str 175-200
- Prydgræsser som bunddække
3.4
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Bygningsdele kompletterende

3.4.1 Beplantning
Beplantningen i de enkelte gårdrum sammensættes således at der året igennem er herlighedsværdi. Der vælges ikke giftige planter, eller planter der pollenmæssigt er allergifremkaldende. I gårdrum, hvor der anvendes prydgræsser, vælges græsser der producerer en
minimal mængde pollen, der dermed ikke har nogen allergen betydning, på det tidspunkt
hvor de har aks.
3.4.2 Belægninger
Belægninger i gårdhaverne karakteriseres generelt ved at de alle er robuste materialer,
som beton, og natursten. Der vil være forskel mellem gårdhavernes belægning, og variationen kan forekomme i dimension, type og farve. Belægninger understøtter den enkelte
gårdhaves tematik, og udformes så den skaber en jævn funktionel flade.
3.4.3 Kantning
Kantning kan ske enten ved stålkanter, beton eller ved selve belægningsstenene som
indgår som en del af belægningsmønsteret. Kantning ved belægningssten med stålkanter
8 mm. Kantning ved gummi med stålkant 8 mm.
3.5 Opbygning af membran på gårdhaver
Nogle gårdrum er på dæk, og opbygges i princippet som en taghave med belægninger og
plantearealer med et avanceret system. Det åbner muligheden for at indrette rekreative
områder, med et stærkt plantedække på tagene/dækket. Det fremtidssikrer gårdrummene
i forhold til ændring af brug, da opbygning både fungerer under plante- og belægningsareal. Det giver en god fleksibilitet, der kan tilpasses fremtidigt ændret behov.
Systemet omfatter at der nederst lægges en effektivt beskyttelse af tagdækket i form af en
membran. Det suppleres med en rodbarriere, der beskytter tagets vandtætning mod gennemvoksning af planterødder. Ovenpå lægges en beskyttelsesmåtte, der beskytter rodbarrieren mod mekaniske skader og holder på vand og næringsstoffer. Herover lægges
drænbakker, der opbevarer regnvand i kar på oversiden, og leder overskydende vand væk
på en sikker måde. Det sikrer, desuden luftforsyning til rodområdet. Et filterlag forhindrer,
at fine partikler vaskes ud af jordsubstratet, hvilket sikrer, at drænlaget forbliver effektivt.
Sidst etableres der på plantearealer, et vækst-subtrat der opfylder de krav, beplantningen
på de grønne tage/dæk stiller, og udgør et stabilt vækstmiljø. Denne opbygning er nødvendig, for at sikre velfungerende grønne gårdrum, og der skal sikres minimum 250-300
mm vækstlag. Ved større træer, profileres terrænet, således at der opnås dybere vækstlag
der er større end 350 mm.
Generelt disponeres så der opnås større sammenhængene bede, i stedet for flere mindre
bede, således de bedste vækstmuligheder for beplantningen sikres.
3.6 Grønne vægge
Der arbejdes med 4 typer grønne vægge GV1-GV4. En intensiv grøn indendørs væg, en
intensiv udendørs væg, en ekstensiv udendørs væg og en væg med traditionelle klatreplanter (kræver ikke wire-system)
Der er gårdrum, hvor større indendørs grønne vægge, vil give intense grønne rum og sikre

den nødvendige wayfinding op igennem hospitalet. Det gælder bl.a. i ankomstatrierne,
hvor vægge knyttes til ankomst vitriner, der leder op fra p-kælderen, samt i gårdrum 8 og
13. Væggene etableres med særlig automatisk vanding og gødningssystem, der kan styres centralt.
Derudover anvendes der et grønt-vægs modul til de intensive grønne vægge udendørs,
der sikrer vand og vækstmateriale.
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Til klatreplanter og slyngplanter anvendes der et wiresystem i rustfrit stål der monteres på
facaden.
I gårdrum der ligger i forbindelse med det eksisterende hospital arbejdes med traditionelle
selvhæftende klatreplanter, så der opnås en grøn facade mod det eksisterende hospital.
3.7 Tilgængelighed
Der er i alle gårdhaver med ophold en sikker og behagelig brug af arealerne for alle, alder
og evne uanset. Tilgængelighed og adgang skal sikres for alle, og gårdhaverne med ophold er derfor fuldt tilgængelige for alle. Det samme gælder adgangsstier for gående i
hospitalets ydre landskab. Taktilfelter og ledelinjer etableres i belægningen, og leder
svagtseende sikkert fra bl.a. busstop, og vest parkering frem til hovedindgangen. Der
etableres generelt ikke ledelinjer i gårdrummene, dog vil der i ankomstatrium være brug
for ledelinjer og taktilfliser.
Ramper overholder krav for tilgængelighed for alle og suppleres med nødvendige håndlister og reposer iht. DS 3028 og bygningsreglement.
3.8 Belysning
Belysningarmatur i form af dybt armatur med linse der fokuserer lyset på fladen og fjerner
blænding. Lakeret samme farve som facader. Dæmpbar og tilsluttet central styring. Mulighed for indsættelse af mønstre og anvendelse af farver.
Projektørbelysning ved rampe.
Master 7 meter høje ø 10 i top og ø 20 i bund med 4 armaturer på forplads.
I gårdhaver monteret på facader, og på master i blomsterhave.
Den eksisterende belysning på ambulancevejen bibeholdes. Langs nordsiden langs ambulancevejen suppleres med genbrugte flyttede Albertslund lamper.
3.9 D&V – land
Pleje af plantninger
Der er i dispositionsforslaget lagt vægt på løsninger, som er enkle, robuste og holdbare,
samt driftmæssigt rentable. Gårdhaverne er forenklet materialemæssigt så de driftsmæssigt er overkommelige.
I forbindelse med drift og vedligeholdelse af gårdanlæg, kan dette ske fra befæstede områder i gårdhaverne som er integreret i gårdhavernes disponering.
Vinduesvask
Vinduesvask foregår ved hjælp af teleskopstang. Vask af vinduer med teleskopstang er en
flexibel løsning . Dette er verificeret med det nuværende vinduesvaskefirma på matriklen.
Derudover er træer placeret således, at vinduesvask kan foregå uproblematisk.
Serviceadgang
Alle gårdhaverne har serviceadgang. I gårdhaver, hvor der kun er service adgang, vil belægningsmængde være reduceret til mindre stier gennem beplantningen.
Konstruktionen under gårdhaver på dæk, bliver særlig optimeret for at kunne optage tryk
fra beplantning og vækstmedie samt belægninger. En 40 cm zone langs facaden med

fliser eller grus, sikrer tilgængelighed langs facaden.
Udvendige grønne vægge serviceres via facadegondol. Indvendig grøn væg i hovedatrium
serviceres fra gulv i E3 ved hjælp af spiderlift. Indvendig grøn væg i FAM atrium serviceres fra sakselift/ stige.
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Vanding
Grønne vægge forsynes med et centralt placeret vandings- og gødningstekniksystem,
placeret i E3, hvor de forskellige mængder kan reguleres. Drift personalet skal instrueres i
dette. Vanding styres individuelt for hver af de 2 grønne vægge. De grønne gårdhaver på
dæk har vanding der styres centralt og individuelt. Vanding af gårdrummenes beplantning, sker primært med opsamlet regnvand og i sommermåneder med vand fra lokal boring (som eks. Hospital).

4
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Tekniske Disponeringer

4.1 Beskrivelse af det tekniske koncept, analyser mm
Den mekaniske, elektriske og VVS mæssige infrastruktur består af en distrubution, hvor
rør, kabler og kanaler føres i teknikrum, i skakter og over nedhængte lofter. Som princip er
distributionen opdelt i 4 systemer, som forsyner de 4 fløje.
Hovedteknikrum (el, varme, køling, trykluft, vakuum, ilt, sprinkler, kunstvanding) er placeret på plan 3.
I hver fløj er der teknikrum med plads til ventilationsaggregat, etagetavle for el og krydsfelter.
1. Det generelle distributionssystem kan beskrives således:
Tilslutning til eksisterende bygning:
a. Udvidelse af ringen fra den eksisterende bygning til den nye bygning på
plan 3 (hovedparten af forsyningerne) Tilslutningen til den eksisterende
bygning sker i parkeringshuset og i ingeniørgangen.
b. Enkelt tilslutningen til den eksisterende bygningsmasse (vakuum og udelukkende kunstvanding)
2. Tilslutning til teknikrum på plan 3, skakt fra plan 3 til plan 4
a. Enkelt tilslutning fra plan 4 til ringen på plan 3 (hovedparten af forsyningerne)
b. Dobbelt tilslutning fra plan 4 til ringen på plan 3 (Ilt og trykluft)
3. Hovedforsyningen på plan 4
a. Ring struktur på plan 4 (hovedparten af forsyningerne)
b. Enkelt tilslutning på plan 4 (Vand til slangevindere, sprinkler, proceskøling,
kunstvanding)
4. Skakter fra plan 4 til plan 4, 5, 6, 7
a. Ring tilslutning i skakter og plan 4, 5, 6, 7 (vakuum, trykluft, ilt, brugsvand)
b. Enkelt tilslutning i skakter og på plan 4,5,6,7 (varme, køling, Vand til slagevindere, sprinkler)
Generelt forsyner ventilationsanlæg alene én fløj. På plan 4 er 3 aggregater flyttet ned til
plan 3 med henblik på at spare plads.
Forsyningerne på etagerne vil blive installeret over de nedhængte lofter i gangarealerne.
Som udgangspunkt installeres forsyningsvejene ikke over sengestuerne af hhv. akustiske
hensyn, øget fleksibilitet og enkel vedligeholdelse. Ikke alle installationer kan indpasses i
pladsen over nedhængt loft i gangene. Der vil for disse være hylder i den ene side af gangene. Installationerne i disse hylder er tilgængelige fra gangene. Adskillelsen mellem hylden og sengestuen er et akustikloft eller en akustisk væg. På plan 4 er nogle af hovedforsyningerne ligeledes tilladt over det nedhængte loft over personalerum og behandlingsrum, idet de ikke har nogen afgreninger, ikke støjer og ikke kræver vedligeholdelse.
Bemærk: På tegningerne er alene hovedrørsystemet illustreret. Forgreninger er dermed
ikke illustreret.
Drift og vedligehold
Alle systemer er konstrueret med henblik på brugervenlig betjening, tilgængelighed og
enkel vedligeholdelse.

Forsyningerne i lofthulrum vil være let tilgængelige. Alle installationer i lofthulrum har en
volumen, som sikre tilstrækkelig plads til vedligehold og tilslutninger/forgreninger.
Ophængningssystemet er designet således yderligere rør nemt kan tilføjes efterfølgende.
Anlæggene er blevet opdelt i sektioner, som alle kan afspærres i nødstilfælde eller ved
renoveringsopgaver i skakterne.
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Opmærksomhedspunkter:
Mange spildevandsføringer i plan 4 er tilsluttet de horisontale føringer i jorden under plan 4 og der er ingen fleksibilitet i disse tilslutninger. Det vil derfor ikke være
muligt efterfølgende, at ændre spildevandsføringen til toiletter, håndvask eller bruser uden at skulle nedbryde gulvene.
Det skal bemærkes, at i hovedparten af ventilationsteknikrummene er arealet foran aggregatet ikke tilstrækkeligt, jævnfør almindelig tommelfingerregel. Som
tommelfingerregel bør serviceområdet foran aggregatet have samme bredde som
aggregatet selv for, at kunne skifte køle- og varmeflader på en simpel måde. Da
hovedparten af ventilationsteknikrummene har et reduceret disponibelt serviceområde, er døre i teknikrummene placeret således de indgår i servicezonen og der er
indarbejdet aftagelige sektioner i aggregatet i nødvendigt omfang, således varmeflader kan tages ud af aggregatet diagonalt.

Spildevandsledninger og regnvandsledninger vil være enkle at rengøre ved brugen af et
tilstrækkeligt antal "renselemme" på strategiske placeringer.
De fleste installationer har indbygget redundans på forskellig vis.
De kritiske installationer har mere redundans end komfort installationerne.
For alle installationerne gælder, at de er designet med en tilstrækkelig overskydende kapacitet (10-20%).
Klimasystemerne er designet med henblik på enkle ændringer ved ombygning fra sengestuer til U/B rum eller til kontorer.
I kloaksystemet er antallet af nedløbsrør og lodrette skakte blevet minimeret for at tilvejebringe maksimal fleksibilitet i rumanvendelsen.
Tilføjelse af nye sanitære elementer kan imidlertid være vanskeligt på nogle etager.
Bygningen er konstrueret med henblik på energieffektiv drift.
Det er dog ikke alle foranstaltninger, der vil have en positiv effekt på energirammen.
Med standard beregningsmetoderne er forbruget af varmt brugsvand ofte overvurderet,
idet hyppigheden af brusebade ofte er lille og dermed vandforbruget. Energibesparelserne
fra de elektriske gennemstrømningsvandvarmere vil være betydelig sammenlignet med
energitabet ved cirkulationen af varmt brugsvand.
Det være enkelt, efterfølgende, at installere en varmepumpe, der kan dække basis varmebelastningen og samtidig tilvejebringe en basis afkøling.

4.2 Forsyninger
Generelt
Alle forsyninger rundt i bygningen dimensioneres med en sikkerhedsmargen på 10 %.
Forsyninger fra eksisterende bygning
Følgende installationer vil blive tilsluttet forsyningsringen i den eksisterende bygning.

1.
2.
3.
4.
5.

Varme (1.925 kW ved 80-45°C)
Køl (1.800 kW ved 7-17°C)
Brugsvand, også benyttet til sprinkling (max. 125 m3/h)
Trykluft (42 l/sek.)
kunstvanding (endnu ikke dimensioneret)

Forsyningerne der tilsluttes i den eksisterende bygning
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1. Der leveres fjernvarme til hospitalet og derudover har hospitalet naturgas- og oliefyrede kedler, der kan producere varme. Denne varmeproduktion dækker rigeligt
hospitalets eget varmebehov. Den overskydende kapacitet, anlægget og distributionssystemet i den eksisterende bygning, dækker behovet i nybyggeriet. Bemærk: I forhold til dispositionsforslaget er varmekapaciteten øget fra 1300 kW til
1925kW efter indarbejdelse af varmegenvinding med væskekoblede batterier i
ventilationsaggregaterne frem for rotorveksler. Det forudsættes at det eksisterende varmeanlæg kan levere tilstrækkeligt tryk og flow.
2. Den eksisterende kølegård vil blive udvidet. Det eksisterende distributionssystem
har tilstrækkelig kapacitet til at transportere den ekstra kapacitet til den nye bygningsmasse Det forudsættes at det eksisterende varmeanlæg kan levere tilstrækkeligt tryk og flow.
3. Den eksisterende bygning er tilsluttet to steder til det offentlige forsyningsnet for
brugsvand. En i vest og en i øst. Disse tilslutninger har en kapacitet på hhv. 250
m3/h ved 2,2 bar i vest og 350 m3/h ved maksimalt 2,2 bar i øst. Det antages, at
disse kan forsyne den eksisterende bygning og nybyggeriet, herunder sprinkleranlæg, på redundant vis. Bemærk: Det eksisterende brugsvandsbehov skal verificeres for at denne konklusion holder.
4. Det eksisterende trykluftsystem, placeret i den eksisterende bygning, er baseret
på to kompressorer. Dette anlæg skal udvides for, at opnå tilstrækkelig kapacitet
til både den nye og den eksisterende bygningsmasse. Efter denne udvidelse, vil
trykluftsystemet i den eksisterende bygningsmasse også kunne forsyne nybyggeriet.
5. Kunstvanding (Der forsynes med regnvand fra regnvandstanke i den eksisterende
bygning) vil blive forsynet fra det eksisterende system i parkeringsgaragen i center
4, i den eksisterende bygning.
Nye forsyninger
Følgende forsyningsanlæg vil blive indbefattet i omfanget af dette projekt:
1. Ilt (8 l/s)
2. Vacuum (20 l/s)
1. Et nyt ilt anlæg (leases, som det eksisterende anlæg), vil blive placeret på terræn nær
den nye bygning. Dette anlæg vil få en kapacitet som kan forsyne både nybygningen og
den eksisterende bygningsmasse. Det nye anlæg, bliver således redundans kilde for hele
hospitalet.
2. Vakuumsystemet i den eksisterende bygning, er baseret på 4 vakuumanlæg, som alle
er forbundet til et hovedfordelingsrør. Dette rør anvendes som back-up, hvis et system
svigter. Der etableres et nyt vakuumanlæg til nybyggeriet, som installeres i den eksisterende bygningsmasse, i rum 560.46.402, efter en 2 X 100% konfiguration. Kapaciteten er

baseret på kravene til ydeevnen i den nye bygning.
Regnvand
Regnvand fra nybyggeriet vil blive udledt til det offentlige ledningsnet med et pumpeanlæg, der pumper regnvandet fra regnvandstanken til en trykaflastningsbrønd i yderkanten
af hospitalsterrænet. Der vil blive etableret en forbindelse til regnvandstanken i center 4 i
den eksisterende bygningsmasse.
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Spildevand
Spildevand vil blive udledt til det offentlige ledningsnet med 4 pumpesæt der pumper spildevandet til en trykaflastningsbrønd. Herfra tilsluttes til det offentlige ledningsnet.
Eksisterende ledninger i terræn
På grunden, hvor tilbygningen bygges, er der følgende eksisterende forsyninger/systemer:








De eksisterende varmerør fra parkeringskælderen til pavillon 5 og 6 vil blive omlagt til den sydlige side af grunden inden byggeriet i gangsættes.
Varmerørene fra parkeringskælderen til opvarmning af nedkørselsrampen kan
frakobles, så snart byggeriet igangsættes.
Brugsvandledningen fra parkeringskælderen til pavillon 5 og 6 vil blive omlagt til
den sydlige side af grunden inden byggeriet i gangsættes.
De eksisterende regnvandsledninger på grunden vil blive fjernet, når byggepladsen etableres. Nedløbsrørene fra facaden mod vest, på den eksisterende bygning, bliver midlertidigt forbundet til den eksisterende bygning.
Spildevandstrykrøret fra pavillon 5 og 6 vil blive omlagt til den sydlige side af byggepladsen inden byggeriet i gangsættes.
De regnvandsledningerne, som aktuelt løber langs den vestlige facade af parkeringshuset, bliver forbundet med det nye regnvandssystem beliggende under
gårdhaverne.
Det eksisterende regnvandsreservoir, beliggende på den fremtidige byggeplads,
bliver fjernet, når byggeriet sættes i gang. Størrelsen af den kommende regnvandstank i nybyggeriet, vil også kunne rumme indholdet af det eksisterende reservoir.

Som følge af den forskelligartede karakter af de to bygningsmasser, anbefales det, at lave
forskellige udbud for arbejdet i hhv. den eksisterende bygning og nybyggeriet.
Se tegning NHH1_K08_E3_H01_T990_N002 Tilslutning til den eksisterende ringforbindelse
El
El-forsyningsselskab er:
Dong Energy
Teknikerbyen 25
2830 Virum
Tel. 72102030
Hvidovre hospital el-forsynes i dag fra tre 10 kV forsyninger fra hhv. hovedstation Vest
gård og hovedstation Hvidovre gård. De tre 10 kV forsyninger forsyner ind på 10 kV-ringen
hvor på alle hospitalets transformatorstationer er tilsluttet.
Der etableres to redundante transformatorstationer i den nye bygning, NHH.
Transformatorerne dimensioneres således at de hver for sig kan el-forsyne det komplette

Nyt Hospital Hvidovre, NHH.
Det er forudsat, at de eksisterende 10 kV forsyninger har tilstrækkelig reservekapacitet,
således at der ikke skal betales nogen form for tilslutningsafgifter.
I dag er Hvidovre Hospital, HvH, nødforsynet fra 5 stk. dieselmotordrevne 10 kV
nødstrømsgeneratorer hver på 1700kVA. Disse er ligeledes tilsluttet hospitalets 10 kVringforbindelse. Dette betyder, at NHH har 100 % generator back up.
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4.3 Kloak
Regnvand
Regnvandet fra nybyggeriet ledes til en tank på 2250 m3 på plan 2, syd for ingeniør gangen. Vandet vil blive udledt til det offentlige ledningsnet via et pumpe sæt (med 2 pumper
á 100%). I pumperummet skal installeres en permanent løfteanordning.
For nybyggeriet, tillader kommunen en maksimal udledning, baseret på en beregning af
den eksisterende (fiktive) udledning fra det eksisterende terræn og hårde underlag. Denne
udledning er beregnet til ca. 100 m3/h. Følgelig bliver kapaciteten af pumperne
2x100m3/h.
Fra pumperne, udledes vandet til det offentlige ledningsnet via en trykledning. På grænsen mellem hospitalets/det offentliges ledningsnet, vil en trykaflastningsbrønd anvendes
for, at forebygge trykbølger i det offentlige ledningsnet.
Regnvandstanken i nybygningen vil være forbundet med det eksisterende reservoir, i center 4 i den eksisterende bygning, med et Ø500mm rør, som tilsluttes 1-1,5 m over bunden
af reservoiret. Reservoiret i center 4 er forbundet med samme i center 3, osv. Hvis vandstanden i regnvandsbeholderen i nybyggeriet overstiger 1,5 m, vil beholderne i den eksisterende og det nye byggeri opføre sig som én. Hvis vandbeholderen i nybyggeriet er fyldt
(ca. en gang for hvert 50 år) vil overløbet ledes til tunnelsystemet i den eksisterende bygning. Regnvandsbeholderen i nybyggeriet indbefatter volumen af det eksisterende reservoir i terrænet på 320m3.
For beregning af kapacitet, se bilag 13.4.3 Beregning kapacitet regnvand.
Regnvandsledninger udføres i PE.
Trykrør udføres med kontraventiler.
Trykaflastningsbrønde og inspektionsbrønde udføres i beton
Se tegning:
NHH1_K08_EX_H06_T520_N001 Principdiagram Regnvand
NHH1_K08_E2_H01_T520_N001 Kloak plan 2
NHH1_K08_E3_H01_T520_N001 Hovedføring afløb og sanitet i bygning og kloak Plan 3
Spildevand
Spildevandet vil blive samlet i 4 store pumpebrønde på plan 2 og 2 små pumpebrønde
under plan 2.
Hver pumpebrønd består af 2 dykpumper med 100% kapacitet hver. 15m3/t for store
pumpebrønde og 1m3/h for små pumpebrønde
De store brønde har en volumen på 10m3 og de små brønde har en volumen på under
0.5m3. I pumperummene installeres en løfteanordning til pumperne.
Fra pumpebrøndene vil spildevandet vil blive transporteret til det offentlige ledningsnet
gennem 2 eller flere trykrør. På grænsen mellem hospitalets/det offentlige ledningsnet, vil
en trykaflastningsbrønd blive installeret for, at forbinde alle trykrør til det offentlige ledningsnet.

For beregning af kapacitet, se bilag 13.4.4 Beregning kapacitet brugsvand og spildevand.
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Spildevandspumperne vil være grinderpumper med skæresystem.
Rørledninger udføres i PE
Trykrør installeres med kontraventiler.
Trykaflastningsbrønde og inspektionsbrønde udføres i beton
Se tegning:
NHH1_K08_EX_H06_T520_N002 Principdiagram Spildevand
NHH1_K08_E2_H01_T520_N001 Kloak plan 2
NHH1_K08_E3_H01_T520_N001 Hovedføring afløb og sanitet i bygning og kloak Plan 3
Sekundært grundvandsdræn
Et sekundært dræn opsamler grundvand under gulvene på niveau 4 (under den nordlige
del af bygningen) og under niveau 3 (under parkeringshuset) sammen med et omfangsdræn rund om bygningen.
Drænrørene under bygningen lægges med 5 meters afstand og vil være uden hældning.
Hvert drænrør afsluttes med en rensebrønd.
Drænrørene bliver forbundet med 2 pumpebrønde.
Hver pumpebrønd har 2 redundante dykpumper (2x100%).
Pumpebrøndene på niveau 3 i parkeringshuset har en kapacitet på 2x10m3/t.
De små pumpebrønde i tunnelen på plan 2 har en kapacitet på 2x0.5m3/t
I pumpebrøndene er de 2 pumper forbundet med hver deres elforsyning med henblik på at
øge redundans. Den ene pumpe bliver forbundet med det blå el-net og den anden pumpe
bliver forbundet med det grønne el-net.
Tunnelen på niveau 2 er konstrueret med et dobbelt gulv.
Inde i dobbelt gulvet opsamler et drænrør eventuelt vand.
En lille separat pumpebrønd, med en dykpumpe, opsamler drænvandet og leder det til
regnvandssystemet.
Fra pumpebrøndene vil regnvand blive pumpet til det offentlige ledningsnet via trykrør og
trykaflastningsbrønd på regnvandssystemet.
Se tegning:
NHH1_K08_EX_H06_T520_N003 Principdiagram dræning
NHH1_K08_E2_H01_T500_N001 Dræning Plan 2
NHH1_K08_E3_H01_T500_N001 Dræning Plan 3
Drænrør udføres i PVC med kokos/kunststoffilter.
Regnvandsledninger udføres i PE.
Trykrør installeres med kontraventiler.
Hovedledninger med indgang i pumpebrøndene, kan afspærres med ventil i forbindelse
med vedligehold.
Trykaflastningsbrønde og inspektionsbrønde udføres i beton.
4.4 Afløb
Regnvand
Regnvandet i bygningen opsamles i et afvandingssystem med undertryk (UV). Gårdhavernes gulve og parkeringshus rampen forbindes via et traditionelt gravitations system.
Ved akut overløbet regnvand fra tagene og i gårdhaverne: se konstruktionsprincippet.
I hver fløj vil 1 skakt rumme regnvandsledninger. Den horisontale fordeling fra skakterne til
regnvandstanken bliver, i videst muligt omfang, ført loftet på plan 3. Afvandingssystemer

med trykstrømningsledningsnet har ikke behov for fald og kan installeres horisontalt.
I pumperummet føres UV-systemet ind i regnvandsbeholderen og her skabes overgangen
fra UV til det atmosfæriske system.
Adgangen i pumperummets gulv vil samtidig fungere som udluftning.
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Gårdhaver, som ikke er beliggende direkte over parkeringshuset, tilsluttes ikke regnvandssystemet da regnen vil infiltrere jorden og opsamles i drænsystemet.
Regnvand, der kommer ind i parkeringshuset, gennem åbningerne i gårdhaverne, absorberes gennem brolægningen i parkeringshuset. Ingen dræn anvendes derfor i parkeringshuset.
Regnvand, fra rampen ned til parkeringshuset, opsamles med et linjedræn i bunden af
rampen. Umiddelbart efter linjedrænet installeres en olieudskiller.
Alle rørsystemer produceres i PE eller PP.
Samlinger udføres med elektrosvejsning.
For UV-systemet, vil designerede UV brønde anvendes for, at forhindre luft indtrængning i
systemet. For grønne tage vælges UV-brønde der er velegnede til formålet.
Der anvendes brandmanchetter ved afløbsrør som føres gennem brandsektioner i vægge
og gulve.
Tagbrønde eltraces ikke efter aftale med bygherre
Se tegning:
NHH1_K08_EX_H06_T520_N002 Principdiagram Regnvand
NHH1_K08_E3_H01_T520_N001 Hovedføring afløb og sanitet i bygning og kloak Plan 3
NHH1_K08_E4_H01_T520_N001 Hovedføring afløb og sanitet i bygning Plan 4
NHH1_K08_E5_H01_T520_N001 Hovedføring afløb og sanitet i bygning Plan 5
NHH1_K08_E6_H01_T520_N001 Hovedføring afløb og sanitet i bygning Plan 6
NHH1_K08_E7_H01_T520_N001 Hovedføring afløb og sanitet i bygning Plan 7
NHH1_K08_ET_H01_T520_N001 Hovedføring afløb og sanitet i bygning Tag
Spildevand
I hver fløj etableres flere faldstammer for spildevand.
Antallet af faldstammer holdes på et minimum med henblik på at maksimere fleksibiliteten
i den fremtidige rumindretning. Den maksimale pladsudnyttelse over lofterne, på 550mm, i
gangene på niveau 5,6 og 7, er de horisontale afløbsrør generelt ikke længere end 20
meter, da minimumshældningen for afløbsrør inde i bygninger er 20‰.
Faldstammer er, i videst muligt omfang, integreret i de brede vægge i badeværelserne.
Horisontale afløbsrør føres over loftet i gangene. Sanitet er tilsluttet de horisontale afløbsrør på etagen nedenunder.
Udluftning er nødvendigt ved tilslutning med mere end 1 toilet.
Udluftningsrørene udføres med taghætter på niveau 8. Rørene installeres i nærmeste
skakt. Disse skakter er sædvanligvis adskilt fra skakter med faldstammer.
I dekontamineringsrummet (ved siden af ambulance hallen), etableres et særskilt afløbssystem. Spildevand fra dette system opsamles i en nedgravet beholder på 0.5m3.
I spildevandssystemet, etableres rensemuligheder således alle rør kan renses. Der etableres rensemuligheder følgende steder:
For enden af afløbsrørerne over lofter i gange og parkeringskælder (Y-samlinger i de horisontale rør med et skruelåg)
For enden af rørene under gulvet på plan 4, hvor der ikke er et niveau under. (rensemulighed etableres i linoleumsgulvet )

I bunden af faldstammer, lige inden de føres under jorden (Y-samlinger i de vertikale rør
med et skruelåg)
I de horisontale rør under parkeringskælderen, for hver 20 meter. (rensemuligheder etableres i belægningen)
90 grader bøjninger udføres altid som 2x45 grader.
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Det skal bemærkes, at mange afløbsrør på plan 4 er tilsluttet horisontale rørføringer, placeret i jorden under niveau 4. Der er ingen fleksibilitet i disse føringer. Det vil, efterfølgende, ikke være muligt, at ændre afløbsrør til toiletter, håndvaske og brusere, uden at nedbryde gulvene.
Alle VVS- og ventilationsrum og har afløb.
Afløb fra sprinkleranlæggets testfunktion til regnvandstank.
Bemærk: der etableres ikke afløb i parkeringskælderen.
Afløbsrør i bygningen er lavet af akustisk PE eller PP og udføres med galvaniserede støtterender.
Samlinger udføres med elektrosvejsning.
Der anvendes brandmanchetter ved afløbsrør som føres gennem brandsektioner i vægge
og gulve.
Afløbsrør i jord, er lavet i almindeligt PE eller PP
Se tegning:
NHH1_K08_EX_H06_T520_N001 Principdiagram Spildevand
NHH1_K08_E3_H01_T520_N001 Hovedføring afløb og sanitet i bygning og kloak Plan 3
NHH1_K08_E4_H01_T520_N001 Hovedføring afløb og sanitet i bygning Plan 4
NHH1_K08_E5_H01_T520_N001 Hovedføring afløb og sanitet i bygning Plan 5
NHH1_K08_E6_H01_T520_N001 Hovedføring afløb og sanitet i bygning Plan 6
NHH1_K08_E7_H01_T520_N001 Hovedføring afløb og sanitet i bygning Plan 7
NHH1_K08_ET_H01_T520_N001 Hovedføring afløb og sanitet i bygning Tag
4.4.1 Sanitet
Følgende sanitet installeres, se også bilag 13.4.1 Materialeliste VVS, ventilation og El:
Håndvask på badeværelser, traumestuer, offentlige toiletter
 uden overløbshul
 600x450mm
 Hvidt porcelæn
 Armatur i vask
UB rum/patientstuer
 uden overløbshul
 400x275mm
 Hvidt porcelæn
 Armatur i vask
Handicap- & baiatrisk vask
 uden overløbshul
 600x450mm
 Hvidt porcelæn



Armatur i vask

Stålvask i gipsrummet
 Gipsudskiller
 Rustfrit stål
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Håndvask til øjenskylning
 B500xD350
 uden overløbshul
 Hvidt porcelæn
Afløbsgrube i rengørings- og vaskerum
 400x400mm 140 mm dyb
 Rustfrit stål
Håndvask i personale stuer, anretterkøkkener
 Integreret i bordplade
 Rustfrit stål
Vandlåse
 Krom
Gulvafløb til brusere
 Runde
 Rustfrit stål
Renserør
 Rustfri stål dæksler
Teknikrum gulvafløb
 Rustfrit stål
 110 mm
Berøringsfri vandhane (varmt + koldt vand) monteret i vask
 Patient stuer, badeværelse
 Hygiejne stationer
 U/B værelser
 Generelle toiletter
 Handicapvask
 Med hygiejneskyl 72 timer efter seneste anvendelse
 Krom - blyfri
Køkken vandhane
 Monteret i køkkenbordpladen manuel, varmt og koldt vand
 Krom, blyfri
Berøringsfri vandhane (varmt + koldt vand) vægmonteret
 Traumerum
 Gipsrum
 Skyllerum
 Rengøringsrum
 Med hygiejneskyl 72 timer efter sidste anvendelse



krom, blyfri

Termostatblandingsbatteri til bruser
 krom, blyfri
 Bemærk: regelmæssig gennemskylning kræves for at forebygge legionella.
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Bruseenhed
 Bruseholder
 2 vægholdere i 2 forskellige højder
 krom
Håndgreb ved siden af bruser (2 styk pr bruser)


Krom

Elektrisk gennemstrømningsvandvarme





For badeværelser og sanitære rum
Installeret over loftet
Fast udløbstemperatur
18 kW effekt max

Elektriske gennemstrømningsvandvarmer






Brandsårsrum og U/B rum, øjne
vægmonteret i rummet
Variabel temperatur indstillet
Display med aktuel temperatur
18 kW effekt max

Standard, væghængt toilet
 Hvidt porcelæn
 Monteringshøjde 45-46cm
Toilet ramme på indersiden af væggen ved hængende toiletter
 skylleknap: hvid plast
 Vandbesparende skyl.
Fritstående toilet til handicap toiletter og flexrum
 Hvid porcelæn
 Integreret cisterne
Armlæn til handicaptoilet
 Fastgjort til væg
 RAL 9010
Se materialelisten ved specifikationer og eksempler på produkter & typer
Alle tapsteder, der er tilsluttet brugsvand, udføres med ventiler, således tapsteder kan
skiftes, mens systemet stadig er i drift.

4.5 Brugsvand
Det generelle distributionsprincip er følgende:
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1. Tilslutning til den eksisterende bygning.
a. Udvidelse af ringen fra den eksisterende bygning til nybyggeriet på plan 3.
Tilslutning i den eksisterende bygning i parkeringskælderen og ingeniørgangen
2. Tilslutning til teknikum på plan 3 og skakt fra plan 3 til plan 4
a. a. Enkelt rørføring fra plan 4 til ringen på plan 3
3. Hoved forsyning på plan 4
a. Ringstruktur på plan 4
4. Skakter fra plan 4 til fløje og plan 4,5,6,7
a. Ring tilslutning i skakter og på plan 4,5,6,7
Forbruget af brugsvand er baseret på 2 scenarier:
Normal drift:
 Maksimalt forbrug af brugsvand på hospitalet 31 m3 / h
 3 barg på plan 7 (dette er 4,8 barg på plan 3)
Brand drift
 Sprinkler vandforbrug 125 m3/h, redundant tilslutning til 2 offentlige ledningsnet
 Maksimalt forbrug af brugsvand på 32 m3/h ved 3 barg på plan 7 (Dette er 4,8
barg på niveau 3)
 1 Brandslange på niveau 7 (0,33 l/s, samtidighed for en brandslange)
Det maksimale forbrug bliver 158m3/h
På niveau 3 er et tryk på 4,8 barg krævet for at give 3,0 bar på plan 7
I den eksisterende bygningsmasse er placeret 2 vandmålere:
 Øst 350m3 / h ved 22m trykhøjde
Målinger viser, at 3,8 barg afgives med 15 m3 / h.
 Vest 250 m3 / h ved 22m trykhøjde
Følgende konkluderes:
1)
2)

En trykforøgerpumpe er krævet for at kunne levere nok brugsvand overalt inde i
nybygningen. (Sprinkleranlægget har sin egen trykforøgerpumpe)
Tilslutningen til det offentlige ledningsnet, mod vest, har den laveste kapacitet og
skal kunne forsyne redundant brugsvand i tilfælde af brand. Denne kapacitet vil
kun være tilstrækkelig, hvis forbruget i den eksisterende bygning er lavere end 92
m3 /h. I øjeblikket udføres målinger på brugsvandforbruget i den eksisterende
bygning og det antages, at dette vil være mindre end 92 m3 / h

Sprinklerrummet forbindes med ringen på niveau 3 med 1 tilslutning
Trykforøgerpumpen forbindes med ringen på niveau 3 med en enkelt forbindelse.
Pumpe enheden består af 2 pumper (2x100 % = 2x35m3 / h) med et maksimalt tryk på
500kPa. Pumperne har variabel hastighed og skal styres på grundlag af et indstillet tryk i
systemet med strømningskompensation.
For beregning se bilag 13.4.4 Beregning kapacitet brugsvand og spildevand.
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Brugsvandsrør udføres i rustfrit stål og samles med pressfittings.
Alle tilslutninger til sanitetsgenstande forsynes med ventiler.
Rørledninger, indbygget i vægge, udføres som pex rør-i-rør.
Alle koldt brugsvandrør, ventiler og tilslutninger isoleres med damptæt, skumisolerende
materiale.
Rørledninger i parkeringskælderen eltraces for at at forebygge frysning af rør.
En vandmåler, som er forbundet med det tekniske netværk, etableres foran trykforøgerpumpen for, at overvåge vandforbruget.
Brandslanger tilsluttes et særskilt distributionssystem for, at forebygge krydskontaminering
af legionellabakterie til brugsvandssystemet.
I den nye bygning vil der ikke være separat ledningsnetværk til behandlet vand. De steder
behandlet vand er nødvendigt (skyllerum), genereres dette af lokale anlæg.
Varmt brugsvand produceres af decentrale elgennemstrømningsvandvarmere.
Elgennemstrømningsvandvarmere har ikke en varmtvandsbeholder og derfor ingen
standby tab. Således kan energiforbruget minimeres.
For at optimere investeringerne i forhold til ventetiden på varmt vand fra hanen, betjener
én vandvarmer ét rum. I rum med brusere installeres en vandvarmer på 18 kW og i rum
alene med vandhaner installeres en vandvarmer på 13kW. Det skal bemærkes, at der pr 1
rum, kan kun 1 armatur tappe varmt brugsvand ad gangen.
Rørføringen til varmt brugsvand udføres i PEX.
Rørføringen til varmt brugsvand isoleres ikke med henblik på, at fremme afkølingen af
ledningen til en temperatur hvor legionellabakterier ikke trives(lavere end 25 °C)
Kunstvanding
Anlægget til kunstvanding skal tilsluttes i den eksisterende bygning, i pumperummet for
regnvand, i center 4 på plan 3
Kunstvandingsanlægget forsyner gårdhaverne, terrænet uden for bygningen og de grønne
mure med henblik på, at vande planter, udendørs grønne vægge, indendørs grønne vægge og rengøring.
Kunstvandingssystemet er delt op i følgende typer distribution.
1)

2)

3)

4)

Kunstvanding fra center 4 i den eksisterende bygning til teknikum på plan 3 i nybyggeriet. Anlægget er aktivt hele året, og derfor isoleres og eltraces rørføring i
parkeringskælder, med henblik på, at forhindre frysning.
Kunstvanding fra teknikum på plan 3 til alle gårdhaverne og terræn uden for bygningen. Anlægget er aktivt alene i sommerperioden og anlægget tømmes om vinteren. (Der er drænventiler og trykluftforbindelser i ledningssystemet for at kunne
tømme anlægget).
Kunstvanding med gødning til udendørs grønne vægge (gødnings enhed 1), der
løber fra teknikum på plan 3, til gårdhaverne 4,8,10 og 13. Anlægget er aktivt alene i sommerperioden og anlægget tømmes for vinteren. (Der er dræn ventiler og
trykluft forbindelser i ledningsnetværket for at kunne tømme anlægget). Rørledningerne på plan 3, i jorden under bygningen, er anlagt med en hældning gennem
gårdhaverne.
Kunstvanding med gødning til de indendørs grønne vægge (gødnings enhed 2),
føres fra teknikum på plan 3, til gårdhaverne 4 og 10. Anlægget er aktivt hele året,
rørsystemet føres derfor inden for klimaskærmen fra plan 3 til niveau 4 til gårdhaverne.

Gødnings enheder bliver placeret i vvs-teknikum på plan 3.
I gårdhaverne vil kugleventiler markere afslutningen af rørsystemerne for gødet kunstvanding. Som følge af, at garantiforpligtelser omkring ledningssystemet til kunstvandingen
(herunder motorventiler og styreenheder) falder inden for omfanget af leverancen af de
grønne vægge. Se landskabsbeskrivelserne for specifikationerne af dette system.
Kunstvandingsrørføringen udføres i PEX med press fittings.
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Hovedføring og princip for brugsvand og kunstvanding er vist på tegning:
NHH1_K08_EX_H06_T530_N001
NHH1_K08_EX_H06_T530_N002
NHH1_K08_E3_H01_T530_N001
NHH1_K08_E4_H01_T530_N001
NHH1_K08_E5_H01_T530_N001
NHH1_K08_E6_H01_T530_N001
NHH1_K08_E7_H01_T530_N001

Principdiagram brugsvand
Principdiagram havevand
Hovedføring brugsvand og havevand Plan 3
Hovedføring brugsvand og havevand Plan 4
Hovedføring brugsvand Plan 5
Hovedføring brugsvand Plan 6
Hovedføring brugsvand Plan 7

4.6 Medicinske luftarter
Generelt
Beregningen af kapaciteten til den centrale forsyning er baseret på antallet af tilslutningspunkter, som angivet i dRofus. Generelt benyttes et forbindelsespunkt til hhv. ilt, trykluft og
vakuum, som findes på alle sengestuer og standard undersøgelsesstuer. For specifikke
rum som f.eks. traumerum, er flere tilslutningspunkter til stede.
Udtag er integreret i senge panelerne.
Medicinske gasser installeres i henhold til DS 2451-9 - bilag E.
Beregningen for kapaciteten af de medicinske luftarter er vist i bilag 13.4.5 Beregning
kapacitet mediciniske lufarter.
Ilt
Iltanlægget placeres i terræn uden for bygningen. Kapaciteten til nybyggeriet (herunder
20% ekstra kapacitet) ligger på 11 l/s Det nye anlæg skal også kunne forsyne det eksisterende byggeri (21 l/s), dermed er der behov for en kapacitet på 32 l/s.
Det nye iltanlæg vil være forbundet med ringen på plan 3, i nybyggeriet.
Ringen i den eksisterende bygning vil blive udvidet til plan 3 i den nye bygning.
Udvidelsen sker fra ingeniørgangen og parkeringskælderen på niveau 3 i den eksisterende bygning.
Da kvaliteten af rørsystemet for ilt i den eksisterende bygning ikke kan garanteres, monteres sterilfiltre mellem den eksisterende bygning og nybyggeriet.
Ringsystemet i nybyggeriet har på plan 4, 2 tilslutninger til ringsystemet på plan 3 og to
tilslutninger til ringene i fløjene.
Hver etage, i hver fløj, kan afspærres med ventiler, der er placeret i hovedskakten.
På hver etage etableres et ringsystem, der forbindes med ringsystemet i skakterne. Af
disse 2 tilslutninger vil, normalt, kun 1 være åben og 1 være lukket. På hver etage, i hver
fløj, vil der være tilgængelige iltflasker som i nødstilfælde kan tilsluttes en nødforsyningsenhed, som kan lukke hver brandsektion ned. Kritiske rum vil forsynes via en nødafspærringsenhed i gangen lige udenfor stuen.

Se tegning NHH1_K08_EX_H06_T540_N001 Principdiagram ilt
Rørsystemet udføres i kobber med hårde loddeforbindelser.
Ventiler vil være kugleventiler.

Side 75/147

Trykluft
Medicinsk kvalitet, oliefrit trykluft, leveres ved 7 barg og ved et trykdugpunkt på -40oC fra
det eksisterende anlæg.
Det forudsættes at forsyningssøjler forsynes via el og derfor er der ingen brugere af teknisk trykluft i nybyggeriet.
Ringen i den eksisterende bygning skal udvides til plan 3 i nybyggeriet.
Udvidelsen etableres fra ingeniørgangen og parkeringskælderen, på plan 3, i den eksisterende bygning.
Der monteres sterilfiltre mellem den eksisterende bygning og nybyggeriet med henblik på,
at forebygge kontaminering fra den eksisterende galvaniserede stål rørføring til det nye
rørsystem.
Ringsystemet i nybyggeriet har på plan 4, 2 tilslutninger til ringsystemet på plan 3 og to
tilslutninger til ringene i fløjene.
Hver etage, i hver fløj, kan afspærres med ventiler, der er placeret i hovedskakten.
På hver etage etableres et ringsystem, der forbindes med ringsystemet i skakterne. Af
disse 2 tilslutninger vil, normalt, kun 1 være åben og 1 være lukket. På hver etage, i hver
fløj, vil der være tilgængelige trykluftsflasker som i nødstilfælde kan tilsluttes en nødforsyningsenhed, som kan lukke hver brandsektion ned. Kritiske rum vil forsynes via en nødafspærringsenhed i gangen lige udenfor stuen
Se tegning NHH1_K08_EX_H06_T540_N004 Principdiagram trykluft
Rørsystemet udføres i kobber med hårde loddeforbindelser.
Ventiler vil være kugleventiler.
Vakuum
Vakuum leveres ved 0,1 barA (-0,9 barg).
Vakuumanlægget til nybyggeriet, etableres i den eksisterende bygning i rum 560.46.402.
Det installeres som en N + 1 konfiguration. Kapaciteten af anlægget baseres på behovet i
nybyggeriet på 65 l/s (inkl. 20 % reservekapacitet).
Der etableres to pumper med en kapacitet på 100 % af nybyggeriet.
Hovedrørføringen er ét enkelt rør, der er tilsluttet hovedrøret i den eksisterende bygning, i
ingeniørgangen.
Ringsystemet i nybyggeriet har på plan 4, 2 tilslutninger til ringsystemet på plan 3 og to
tilslutninger til ringene i fløjene.
Hver etage, i hver fløj, kan afspærres med ventiler, der er placeret i hovedskakten.
På hver etage etableres et ringsystem, der forbindes med ringsystemet i skakterne. Af
disse 2 tilslutninger vil, normalt, kun 1 være åben og 1 være lukket. På hver etage, i hver
fløj, vil der være en nødforsyningsenhed, som kan lukke hver brandsektion ned. Kritiske
rum vil forsynes via en nødafspærringsenhed i gangen lige udenfor stuen.
Se tegning NHH1_K08_EX_H06_T540_N003 Principdiagram vakuum
Rørsystemet udføres i kobber med hårde loddeforbindelser.
Ventiler vil være kugleventiler.
AGS
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(AGS) Anæstesisug-anlægget, består af et separat vakuumanlæg.
Vakuumpumpen (2x175 m3/h -50hPa) etableres i ventilationsrummet, over ambulancehallen.
Ventilatorhastigheden reguleres med en variabel frekvens, som programmeres til at minimere energiforbruget. Ventilatoren kører kontinuerligt, så anlægget altid er klar til drift.
Der er 6 udtag, på 35 m3/h hver og alle etableret i FAM afdelingen.
Gennemstrømningshastigheden fra hvert udtag styres med en motoriseret membranventil.
Membranventilen betjenes fra et panel monteret i nærheden af udtaget.
En lyddæmper monteres mellem afgreningen fra hovedrøreret og membranventilen.
Rørledningerne produceres i PP, rørfittings er med integrerede gummipakninger.
Udtag er forsynet med selvlukkende dæksler.
Diatermi vakuum
Diatermi vakuum anlægget, DIS, fungerer som AGS anlægget.
Vakuumpumpen (2x175 m3/h -50hPa) etableres i ventilatonsrummet, over ambulancehallen.
Ventilatorhastigheden reguleres med en variabel frekvens, som programmeres til at minimere energiforbruget. Ventilatoren kører kontinuerligt, så anlægget altid er klar til drift.
Der er 6 udtag, på 35 m3/h hver og alle etableret i FAM afdelingen.
Gennemstrømningshastigheden fra hvert udtag styres med en motoriseret membranventil.
Membranventilen betjenes fra et panel monteret i nærheden af udtaget.
En lyddæmper monteres mellem afgreningen fra hovedrøreret og membranventilen.
Rørledningerne produceres i PP, rørfittings er med integrerede gummipakninger.
Udtag er forsynet med selvlukkende dæksler.
Se tegning NHH1_K08_EX_H06_T540_N002 Principdiagram AGS/Diathermie
Andre medicinske gasser
I nybyggeriet etableres ikke andre rørsystemer til øvrige typer gasser. Ved behov for andre gasarter, vil disse være tilgængelige på flasker.
Hovedføring for mediciniske luftarter er vist på tegning
NHH1_K08_E3_H01_T540_N001 Hovedføring luftarter Plan 3
NHH1_K08_E4_H01_T540_N001 Hovedføring luftarter Plan 4
NHH1_K08_E5_H01_T540_N001 Hovedføring luftarter Plan 5
NHH1_K08_E6_H01_T540_N001 Hovedføring luftarter Plan 6
NHH1_K08_E7_H01_T540_N001 Hovedføring luftarter Plan 7
4.7 Indeklima koncept
Hovedprincippet for indeklimaet konceptet består af radiatorer til opvarmning og ventilationsluft til køling. Med Variable Air Volume (VAV) kan kølekapaciteten justeres med luftmængden. Dette system kan anvendes i alle patientværelse, behandlingsrum, personalerum og almene rum. Hver stue har et betjeningspanel, som kan regulere temperaturen.
En standard patient stue har følgende indretning:
1)
2)
3)
4)

Radiatorer er installeret ved facaden under vindueskarmen. Varmerør er integrerede i facaden og radiatorerne er tilsluttet ved væggen.
Frisk luft i rummet leveres med VAV spjæld.
Udsugning etableres i badeværelset med et VAV spjæld
Temperaturen i rummet kan reguleres fra et betjeningspanel på væggen. Betjeningspanelet styrer ventilen til radiatoren (for opvarmning) og VAV spjældet (køle-

funktion)
Se tegning NHH1_K08_EX_H06_T570_N012 Principdiagram Rum med temperatur styring.
I bestemte områder vil andre principper også anvendes
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I rum med høje interne varmebelastninger og moderate luftskifter (CT-scanner,
røntgenrum, morsrum, traumerum, IT rum og medicinrum) anvendes fancoil enheder. Enten kanal fancoil enheder over lofterne eller loftmonterede fancoil enheder. Værelserne har lokal styring.
I høje, offentlige områder med en relativ konstant menneskemængde (indgangspartiet, panoptiske rum) anvendes gulvvarme/gulvkøling. Der benyttes ribberør i
facaden i hovedindgangen og ved hovedtrappens glasfacade for, at forebygge
kuldenedfald. Disse områder har en central temperaturstyring.
I teknikrum etableres kun udsugning. Transformerrum køles med udeluft.

Vinduer der kan åbnes kan benyttes til ekstra naturlig ventilation og akut køling. Det giver
også patienter mulighed for, at få indflydelse på indeklimaet.
4.8 Køling og Varme
Køling
Køleproduktion
Den eksisterende kølegård vil blive udvidet henblik på også at forsyne nybyggeriet.
Ringsystemet i den eksisterende bygning, udvides til plan 3 i nybyggeriet
Udvidelsen etableres fra ingeniørgangen og parkeringskælderen på plan 3 i den eksisterende bygningsmasse.
Kølevandets fremløbstemperatur fra den eksisterende bygninge er 7oC.
Nybyggeriet enkeltforbindes til denne ring. I nybyggeriet er fremløbstemperaturen hele
året 10oC. Fremløbstemperaturen vil være konstant uden temperaturudsving. Returvandet
vil være 18oC.
Køle funktionalitet
Kølevand forsynes til
 Køleflader til ventilationsanlæg
 Gulv køling (fælles system med gulvvarmeanlæg)
 Fancoil enheder til rum køling
 Udstyrs køling (El-rum, IT lokaler, CT-scanner)
CT-scanneren (15kW) er direkte tilsluttet hoved kølesystemet med 7oC fremløbstemperatur. Alt andet der har behov før køl (herunder it rum, medicin rum, etc.), tilsluttes en separat distributionssystem, som fødes i teknikrummet på plan 3.
Kølekapaciteten
En foreløbig beregning af kapaciteten er blevet udført for kølevandssystemet.
Følgende kapacitet er påkrævet:
 Ventilationsanlæg (270.000 m3/h): 1350 kW
 Fancoil enheder: 115 kW
 Gulvkøling 15kW
 CT-scanner 15 kW
 Røntgenrum 10 kW

 Traumerum 10 kW
 Udvidelsesmulighed 20 % 300kW
Samlet kølekapacitet 1800kW
Se beregninger i bilag 13.4.7 Beregning kapacitet varme og køl.

Side 78/147

Beregningen af den samlede kølekapacitet er baseret på:
 Omgivelses temperatur på 26oC/60 % RF
 Ingen varme- og luftfugtighedsgenindvinding i ventilationsaggregater under sommerdriften.
 Ventilationskapacitet på 270.000 m3/h, ventilationsluft: 16 oC 95% RH efter køleflader.
 Bygningens gennemsnitlige vinduesprocentdel er 30 % (standard 2-lags ruder i
hovedparten af bygningen, 3-lags ruder ved indgangen og hovedtrapperne) med
en g-værdi på 0,25 ved sol afskærmning (mod øst, syd og vest) og en U-værdi på
1,2 W/m2 * K
Princip for kølevandsdistribution
Alt udstyr er beregnet til en højtemperatur køling (HTC) med en fremløbstemperatur på
10°C. Systemets returløbstemperatur vil være 18°C. Med disse fremløbs- og returløbstemperaturer, kan rørdiameteren minimeres, energieffektiviteten i det eksisterende køleanlæg optimeres og fremtidige geotermiske varmepumpeanlæg kan nemt implementeres.
Alle forsyninger vil være 2-vejs systemer med variabel flow. Små bypass tillades for at
sikre forsyningstemperaturen i hver forgrening.
Fremløbstemperaturen vil være konstant hele året.
Fra den eksisterende bygningsmasse, er ringen forlænget ind i nybyggeriet på plan 3.
Fra teknikrummet på plan 3, tilsluttes en enkelt forbindelse til den udvidede ring.
I teknikrummet, er installeret distributionspumper med variabelt flow (2 x 50 %) og 2 varmevekslere. Varmevekslerne adskiller hovedkredsløbet i den eksisterende bygning fra
kredsløbet i den nye bygning. Derved bliver det nemmere at balancere trykket i kølesystemet og varmesystemet. Denne balance er nødvendig for at udvekslingssystemet til
gulvvarme/køling og ventilationsvarme/-køleflader fungerer optimalt uden forstyrrelse af
trykforskelle. (Hvis trykket i kølesystemet bliver større end trykket i varmesystem, vil der
ske lækage i kølesystemets ventiler i omskiftersystemet, og temperaturkontrollen i omskiftersystemet forstyrres)
Fra teknikrummet på plan 3 er kølevandet distribueret, via et ringsystem over nedhængt
loft på plan 4, til de 4 fløje. Rørføringen vil i skakterne og på etagerne, blive installeret
uden ringforbindelse. Rørføringen på hver etage, i hver fløj, kan afspærres med ventiler,
der er placeret i hovedskakten.
Separat distribution af kølevand vil blive anvendt til CT-scannere, som kræver en kølevandstemperatur på 7oC.
I det nye anlæg, vil en automatisk ekspansions-, udluftnings- og påfyldningsenhed blive
installeret, med henblik på at øge sikkerheden, hvis anlægget i den nye bygning er blokeret og ventilerne til det centrale system er lukkede. Dermed er ekspansion, påfyldning og
udluftning af det nye system, muligt under opstart.

I teknikrummet på plan 3, er forberedt tilslutninger til en fremtidig varmepumpe, der kan
give en energieffektiv basis ydelse for både varme og køling.
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Kølevands rørføring
Kølevands rørføringen fremstilles af PP.
Rørtilslutninger stuksvejses.
Isoleringen er damptæt skum.
Synlige rør i teknikrum og skakte afsluttes med PVC-folie.
I parkeringshuset vil eltracing anvendes for at forhindre frysning af rør.
Kugleventiler vil blive anvendt ved rørdiametre <50mm
Ved rørdiametre> 50mm, vil butterflyventiler blive anvendt.
Kølevands aftagere
gulvvarme & kølesystemet vil være en omskiftningssystem med enten opvarmning eller
køling i det samme system. Systemet vil være direkte forbundet med kølevandssystemet
og varmtvandssystemet gennem motorventilerventiler. Gulvvarmerør vil være ilttætte for,
at forebygge at ilt trænger ind i kølesystemet. Gulvvarme / kølesystemer styres primært af
fremløbstemperaturen, som er baseret på den rumtemperaturens setpunkt i forhold til den
målte temperatur. Når der skiftes fra varme til køling, vil 4 ventil positioner ændres. I køleog varmesystemet fremløb vil on/off motorventilerne aktiveres. I køle-og varme retur, vil
modulerende motorventiler aktiveres. En shunt pumpe cirkulerer vandet gennem gulvvarmerørene.
Fancoil enheder anvendelse kan deles i 2 typer:
 Køling alene (IT rum, medicin rum). Fancoil enheder monteres på væggen.
 Varme & køling (traume rum, Røntgenrum, CT-scanner rum). Fancoil enheder
etableres i kanalsystemer, monteret over loftet og leverer lufttilførelsen gennem
diffusere.
Fancoil enheder styres af en rumtermostat.
CT-scanneren kræver kølevand med så lav en temperatur som muligt. Derfor forbindes
proces kølesystemet til hovedforsyningen fra den eksisterende bygning. CT-scanneren
forbindes til proceskølesystemet med en varmeveksler.
Varme- og køleflader uden for ventilationsaggregatet vil også være af omskiftertypen.
Fladerne er hovedsageligt styret af fremløbstemperaturen, som er baseret på lufttemperaturens setpunkt i forhold til den målte temperatur. Når der skiftes fra varme til køling, vil 4
ventil positioner ændres. I køle- og varmesystemet fremløb vil on/off motorventilerne aktiveres. I køle-og varme retur, vil modulerende motorventiler aktiveres. En shunt pumpe
cirkulerer vandet gennem fladerne.
Kølemålere
Kølemålere installeres for at overvåge energiforbruget af de forskellige systemer:
 I alt for bygningen
 Hvert ventilationsaggregat
 Hver Fancoil gruppe i hver fløj
 Hver gulvkølegruppe i hver fløj
 Proceskølegrupper for CT-scannere
Princip for køling er vist på tegning:
NHH1_K08_EX_H06_T550_N001 Principdiagram produktion køl
NHH1_K08_EX_H06_T550_N002 Principdiagram change-over flade ventilation

NHH1_K08_EX_H06_T560_N002 Principdiagram distribution varme og køl i 1 blok (4
blokke i alt)
NHH1_K08_EX_H06_T560_N003 Principdiagram gulv varme og køl
NHH1_K08_EX_H06_T570_N013 Principdiagram Rum med hoj intern varmebelastning
(Fancoilunits)
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Hovedføring for køling er vist på tegning:
NHH1_K08_E3_H01_T550_N001 Hovedføring køling Plan 3
NHH1_K08_E4_H01_T550_N001 Hovedføring køling Plan 4
NHH1_K08_E5_H01_T550_N001 Hovedføring køling Plan 5
NHH1_K08_E6_H01_T550_N001 Hovedføring køling Plan 6
NHH1_K08_E7_H01_T550_N001 Hovedføring køling Plan 7
4.9 Ventilation
Generelt ventilation koncept
Ventilationssystemet har følgende funktioner:
 Ventilation af patientværelser, personalerum, U/B rum, gangarealer mv.
 Ventilation af tunnelen på plan 2.
 Ventilere samt fjerne varme fra teknikrum.
 Tilføre køling til rum.
 Fjerne lugt og fugt fra toiletter og badeværelser
 Fjerne udstødningsgasser i parkering garagen og ambulancehallen.
 Fjerne røg (i tilfælde af brand) i parkeringskælderen
 Fjerne varm røg (i tilfælde af brand) fra patientværelser, personalerum, U/B rum,
gangarealer mv.
 Procesventilation til LAF kabinetter i medicinrum
Der etableres ikke sluser med trykforskel til isolationsstuer.
Rum, som kræver HEPA filtrering af ventilationsluft, er ikke til stede.
Tre forskellige ventilationssystemer er gældende:
 Mekanisk indblæsning og mekanisk udsugning (generelt bemandede rum)
 Naturlig indblæsning, mekanisk udsugning (Parkeringskælder, Teknikrum mv)
 Naturlig ventilation (brandventilation af trapper), røgventilering (efter en brand)
ved at åbne vinduer.
Aggregater
Ventilation på plan 4 til 7 leveres af ventilationsaggregater i hver fløj på hver etage. På
grund af det større areal på plan 4, er yderligere aggregater installeret på plan 3 med henblik på at levere ventilationsluft til plan 4.
Aggregater har indtag fra gårdhaverne. Afkast fra aggregaterne vil være på taget af plan
7. Hvert aggregat har sin egen afkastkanal til taget. Skakte løber fra plan 4 til plan 7, for at
imødekomme afkastkanalerne. Aggregatet på plan 3 har afkast til parkeringskælderen
under normal tilstand. I tilfælde af brand, føres den varme eller kolde røg til afkast i gårdhave 9.
Med denne konfiguration forhindres blanding af afkast og indtag så meget som muligt.
I hovedprojektet, vil afkastet på taget af plan 7 blive detaljeret yderligere for at sikre, at
afkastsluften ikke kan "falde ned" i gårdhaverne på grund af vinden.
Både FAM og Neonatal afdeling kræver en 100% backup på ventilationen. Til dette formål

vil et back-up aggregat være installeret, der kan betjene både FAM og Neonatal afdelingen ved at åbne/lukke spjæld i kanalsystemet.
Back-up aggregatet samt aggregat for FAM er placeret i teknikrum over ambulancehallen.
Aggregaterne er sammensat af de følgende komponenter:
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Motoriserede spjæld på udendørs siden af aggregatet
lyddæmper på udendørs siden
Filtre indblæsning F7, Filtre udsugning F5.
Varmegenvinding som væskekoblede batterier.
Variabelt flow, energieffektive ventilatorer.
Lyddæmper på bygning siden

Følgende varmegenvindingsprincip anvendes grundet Nationale Infektionshygiejniske
Retningslinjer for nybygning og renovering i sundhedssektoren:





Plan 4: Væskekoblede varmeflader (60% varmegenvinding)
Plan 5: Væskekoblede varmeflader (60% varmegenvinding)
Plan 6: Væskekoblede varmeflader (80% varmegenvinding, 70% luftfugtighed
genvinding)
Plan 7: Væskekoblede varmeflader (60% varmegenvinding)

Både FAM og Neonatal afdeling kræver en 100% backup på ventilationen. Til dette formål
vil et back-up aggregat være installeret, der kan tjene både FAM og Neonatal afdelingen.
Hvert aggregat, vil have 10% ekstra kapacitet til rådighed.
Ventilationsanlæg skal overholde til bygningsklasse 2020 i bygningsreglement.
SFP værdier vil være under 1,5 kW/m3/s.
Afhængig af afdelingerne, vil ventilationssystemet kører 24/7 eller ifølge tidsprogram. Under alle omstændigheder, vil udsugning i toiletter og badeværelser altid køre med et minimum volumenstrøm. Minimums ventilationskrav sikres med VAV og CAV spjæld.
Ventilationsanlæggenes kapacitet er baseret på ventilationskravet i de tilhørende rum.
Princip for ventilationsaggregater er vist på tegning:
NHH1_K08_EX_H06_T570_N001 Blokdiagram ventilation
NHH1_K08_EX_H06_T570_N003 Principdiagram ventilationsaggregat plan 4,5,6,7
NHH1_K08_EX_H06_T570_N004 Principdiagram ventilationsaggregat FAM
NHH1_K08_EX_H06_T570_N005 Principdiagram ventilationsaggregat Neonatalogi
NHH1_K08_EX_H06_T570_N006 Principdiagram ventilationsaggregat 100% backup FAM
og Neonatalogi
NHH1_K08_EX_H06_T570_N007 Principdiagram ventilationsaggregat plan 3&4
Service plads ventilationsrum
Det skal bemærkes, at i de fleste af ventilationsteknikrum, er pladsen foran aggregatet er
ikke nok i henhold til de almindelige tommelfingerregler. Som en tommelfingerregel bør
serviceområdet foran aggregatet har samme bredde som aggregatet selv for at udskifte
komponenter på en nem måde.
Da de fleste af de af teknikrummene i dette design har en mindre serviceplads, vil døre ind
til teknikrum placeres således pladsen kan anvendes som en del af servicepladsen. Desuden placeres tomsektioner i aggregatet således større komponenter kan tages ud af

aggregatet diagonalt.
Se tegning NHH1_K08_E7_H05_T990_N002 Mekanisk installationer Plan 7, Teknikrum
detaljer

Side 82/147

Varme- & køleflade (omskiftningssystem)
Kombineret varme- og køleflade vil blive installeret efter aggregatet.
På denne måde kan opvarmning og køling opnås i en flade (og dermed reducere tryktabet
i systemet), samtidigt anvendes til zonevarme og -køl.
Opvarmning eller køledrift laves med en 6-vejs ventil, i hvilken enten køling eller varme
blandes i fladens shuntkreds.
To forskellige ventilationsluft forsyning temperaturer vil blive anvendt:



Facade rum (patient værelser), 18oC sommer - 23oC vinter
Gårdhave værelser (personale værelser og korridorer), 18oC hele året
rundt

På denne måde personale rum og korridorer ikke bliver overophedet, når der er behov for
en højere fremløbstemperatur for patientstuer. Temperaturstyringen for alle 3 zoner kan
styres individuelt og kan senere ændres.
Køleflades kapacitet er baseret på følgende betingelser:




Udeluft 26 oC / 60%
Ingen varme / fugt genvinding.
Fremløbstemperaturen for kanalsystemet vil være 17oC.

Varmefladens kapacitet er baseret på følgende betingelser:




En situation, hvor varmegenvindingen svigter
Ved en udetemperatur på -5oC
Indblæsningstemperaturen skal være 18oC.

Se tegning NHH1_K08_E7_H06_T550_N002 Principdiagram change-over flade ventilation
Kanalsystemer
Alle patientværelser, U/B rum og personalerum ventileres. Kanalsystemet er delt op i følgende zoner:
 Gangarealer
 Personalerum på gårdenhave sider
 U/B rum og patientværelser modsat gårdhaver.
På plan 4 til 7, føres kanalerne over gangarealet så meget som muligt for at undgå støjoverførsel til værelserne.
Særlig omhu vil blive truffet på de steder, hvor hovedkanaler efter aggregatet føres over
vagtværelser. På disse steder, vil kanaler og lofter eventuelt være akustisk isoleret.
Det skal bemærkes, at grundet pladsbegrænsninger på plan 4, vil kanaler enkelte steder
føres over personalerum og venteområder.
Lufthastigheder i kanalerne vil være lav for at forhindre tryktab og støj.
• 4 m/s i hovedkanaler

• 3 m/s i afgreninger
• 2 m/s i tilslutninger til diffusorer
Formålet med kanalen design er at opnå et eksternt tryktab på kun 225Pa i indblæsningsdelen og 175Pa i udsugningsdelen af ventilationsanlægget.
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Kanaler udføres i galvaniseret stål.
Hvor muligt, anvendes runde kanaler. Hvis pladsen ikke tillader runde kanaler, vil rektangulære kanaler anvendes.
Udsugning fra toiletter og badeværelser er en del af hovedventilationssystemet. Der vil
ikke etableret separat udsugningsanlæg.
VAV og CAV spjæld
Variable Air Volume (VAV) spjæld vil blive anvendt i rum med variabel personbelastning.
Luftmængder vil blive baseret på temperaturmålinger i rummene.
I rum med stor personbelastning, som venteværelse, møderum mv vil luftmængden desuden baseres på CO2 koncentrationen.
VAV spjældet vil blive styret på 2 parametre:



Hvis CO2-koncentrationen overgår 900 ppm, VAV spjældet øger luftmængden.
Hvis rumtemperaturen er højere en setpunktet, og hvis varmefladen i rummet (radiator, fancoil enhed) er blevet lukket ned, VAV spjældet øger luftmængden af den
kølige indblæsningsluft for at sænke temperaturen.

Da tryktabet i kanalsystemet skal være lavt, vil VAV spjæld blive udvalgt omhyggeligt med
lave lufthastigheder, men med tilstrækkelig styrbarhed.
Efter hver VAV spjæld installeres en lyddæmper.
I rum, hvor der kræves konstant volumen (offentlige toiletter, etc.), vil Constant Air Volume
(CAV) spjæld anvendes.
Diffusorer
Indblæsningsdiffusorer vil være af typen hvirveldiffusor. Denne type diffusor giver bedst
fleksibilitet og sikkerhed med hensyn til at fordele både varm luft, kold luft forsyning og
variabelt volumen.
Et manuel indreguleringsspjæld vil blive installeret foran hver diffusor.
Udsugningsarmatur vil enten være af samme type som indblæsningsarmatur (korridorer,
kontorområder) eller en kontrolventil (badeværelser, toiletter).
Luft flyttes fra patientværelser til badeværelser i patientværelser, via en afstand på 40 mm
under døren til badeværelset.
Se bilag 13.4.1 Materialeliste VVS, ventilation og El
Varm røg udsugning med røgventilatorer
Røgventilatorer vil blive installeret parallelt med aggregatet, med henblik på at ventilationsanlægget kører videre i tilfælde af brand. Bypass kanalen tilsluttes udsugningskanalen,
før aggregatet, og afkastkanalen efter aggregatet. Skift mellem normal tilstand og brandtilstand kan opnås med åbning og lukning af spjældene omkring aggregatet.
Brandtilstanden vil blive aktiveret af ABA anlægget.
Parkeringskælder ventilation
I parkeringskælderen, er der store åbninger ved nedkørselsrampen og åbninger op til
gårdhaverne som kan levere frisk udeluft. Udsugning af bilers udstødningsgasser og

brandventilation i tilfælde af brand sker mekanisk ved udsugningsventilatorer. Udsugningsluften vil blive udledt via kanaler i jord og ventilationstårne i det omgivende terræn.
Ventilationstårne vil være mindst 5 m fra bygningen. De ventilation tårne på den sydlige
del af bygningen vil være 1 m højere end denne del af bygningen. Booster-fans vil lede og
fordele ventilationsluften gennem parkeringskælderen.
Tre forskellige ventilationsprogrammer vil blive anvendt:
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Normal drift
Ved brand: ventilationssystem vil blive lukket ned.
Efter en brand: endnu ikke fastlagt

Regulering af de ventilatorer vil blive baseret på CO (50 ppm max) og CH4 (0,3 volumen%
max).
Systemet design til at opfylde krav ifølge BR10.
Den maksimale luftmængde i normal driftstilstand er beregnet i henhold til ASHRAE 62,
tabel 6.4:




8000 m2 parkeringskælder,
3,7 L / s * m2
105.000 m3/h ventilation

Princip for ventilation af parkeringskælder er vist på tegning:
NHH1_K08_EX_H06_T570_N008 Principdiagram ventilation parkering
Ventilation Transformerrum
De transformatorrummene køles med ventilationsluft.
De to transformerrum på plan 3 ventileres med udeluft fra gårdhave 12 og mekanisk udsugning til gård 11 med et separat system.
For hvert transformerrum forsynes hver MV rum med 8.000 m3/h udeluft fra en taghætte i
gårdhave 12.
Ventilationsluften strømmer fra MV rummet til transformerrummet.
Fra transformatorrummet, vil luften blive udsuget med en separat aksial ventilator. Der
bliver installeret lyddæmpere før og efter ventilatoren. Afkastet fra rummene bliver ført til
gårdhave 11.
Ventilatorenes hastighed styres af frekvensomformere.
Luftmængden styres af temperaturen i transformatorrummet. Da MV værelse udstyr kan
holde ned til -25oC, er MV rummet ikke opvarmet.
Princip for ventilation af traforum er vist på tegning:
NHH1_K08_EX_H06_T570_N009 Principdiagram ventilation teknikrum
Elevator taghætter, tagventilatorer i det automatiske transportanlægs skakte
Elevatorskakte og skakte for det automatiske transportanlægs har behov for ventilation.
Oven på de elevatorskakte, bliver der installeret taghætter.
På toppen af automatiske transportanlægs skakte, bliver taghætter eller tagventilatorer
installeres, afhængigt af dørtyper på plan 2 mellem det automatiske transportanlægs skakt

og tunnelen på plan 2.
Tunnel ventilation
På plan 2 indblæses luft fra aggregatet på niveau 3. I toppen af det automatiske transportanlægs skakte, etableres afkast for tunnelsystemet.
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Princip for tunnel ventilation er vist på tegning:
NHH1_K08_EX_H06_T570_N010 Principdiagram specifik ventilationsaggregat
LAF kabinetter
Der er Laminar Air Flow (LAF) kabinetter i hvert medicin rum.
Ventilation luft tilføres gennem et VAV spjæld.
Udsugning i medicinrummet sker i loft (VAV spjæld) og på LAF kabinet (VAV spjæld). Når
LAF kabinettet er tændt, vil LAF kabinets VAV spjæld åbne og VAV spjældet til rumudsugning vil lukke til et minimum.
Udsugning fra LAF kabinettet vil være forbundet til aggregatets udsugningskanal (væskekoblet varmegenvinding).
Når LAF kabinettet er tændt, vil ventilationsmængden øges for at matche udsugningsmængden fra LAF kabinet.
Når LAF kabinet er slukket, vil ventilationsmængden gå ned til komfort niveau.
Princip for LAF kabinetter er vist på tegning:
NHH1_K08_EX_H06_T570_N015 Principdiagram Medicinrum
Gipsudsugning
I gipserummet, bliver udsugningen integreret i gipssaven.
En separat vakuumsystem vil blive anvendt til dette formål.
Vakuumsystem med cyklonfilter (50m3 / h, -50hPa) vil blive placeret i ventilationsrummet
over ambulancehallen.
Ventilatoren kobles ind, når gipssaven manuelt tændt.
Rørsystem i PP, rørfittings med integrerede gummipakninger.
Principer fra gipsrum er vist på tegning:
NHH1_K08_EX_H06_T540_N005 Principdiagram Gypsum rum udsugning
Luftskifter
Luftskifter er baseret på det atmosfæriske og termiske indeklima, og på den krævede kølekapacitet. Generelt giver dette følgende luftskifte:
- Kontorer
4 h-1
- Patientværelser
4 h-1
- Traumerum
6 h-1
- U/B rum
4 h-1
- U/B rum FAM
6 h-1
- Medicinrum
4 h-1
- Skyllerum
10 h-1
- Rene depoter
5 h-1
- Affaldsrum
10 h-1
- Rengøringsrum
100 m3/h
- Gangarealer og lignende
2 h-1
- Toiletter
50 m3/h minimum

-

Parking Garage

3,7 l/s*m2

Disse luftskifter giver en samlet luftmængde til bygningen på 270.000 m3/h, leveret af 19
aggregater.
Se beregning i bilag 13.4.8 Beregning kapacitet ventilation.
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Hovedføring for ventilation er vist på tegning:
NHH1_K08_E3_H01_T570_N001 Hovedføring ventilation Plan 3
NHH1_K08_E4_H01_T570_N001 Hovedføring ventilation Plan 4
NHH1_K08_E5_H01_T570_N001 Hovedføring ventilation Plan 5
NHH1_K08_E6_H01_T570_N001 Hovedføring ventilation Plan 6
NHH1_K08_E7_H01_T570_N001 Hovedføring ventilation Plan 7
NHH1_K08_ET_H01_T570_N001 Hovedføring ventilation Tag
4.10 Sprinkling
Sprinkleranlæg
Et traditionelt sprinkleranlæg vil blive anvendt i hele bygningen undtagen plan 2.
Sprinklere bliver installeret i værelser, gange og over nedhængte lofter.
På plan 2, bliver der ikke installeret sprinkleranlæg.
Systemet vil udført i henhold til DBI Retningslinie 251/4001:
 Installationen er kategoriset som OH2, hvilket betyder, at systemet baseres på et
sprinkler areal på 144m2.
 Det antages at 3-4 sprinklerhoveder er nødvendige i hvert patient / UB værelse på
19,6m2.
 På grund af høje hulrum, kræves et sprinklersystem over loftet. Det antages, at
dette system også er baseret på et sprinklerareal på 144m2.
 Sprinklerhoveder på 60 l / min.
 Et 144m2 område består af 6 standard værelser.
 Et område på 144m2 giver max 24 sprinklerhoveder.
 Max kapacitet bliver 24x60 + 10% = 1.600l / min. inklusiv sikkerhed. 2.000 l / min
antages som design-værdi.
 Vandforsyningen skal være 2.000 x 60 = 120m3 / h
Sprinklerforsyning
Forsyningen til sprinklercentralen vil være 125 m3 / h af en selvstændig forbindelse fra
den eksisterende bygning. I pumperummet, bliver en elektrisk sprinklerpumpe (125m3 / h
ved 10 barG) installeret. Desuden vil et tryktank på 23m3, 15 m3 vand, være installeret for
at sikre trykket i systemet.
Sprinkler distribution
Fra sprinklercentralen vil 5 grupper fordeles: 1 for hver fløj og en for parkeringskælderen.
Parkeringkælderen vil være en tørt sprinkleranlæg.
Sprinklersystemets rør vil blive monteret ophæng uafhængigt systemer. I næste fase vil
det blive søgt, hvis sprinklersystemet kan være en del af det almindelige, integrerede ophængningssystem.
Sprinklerrør vil enten være sorte rør eller PP.
I parkeringshuset, bliver de våde gruppers forsyningsledninger eltracet, for at forhindre
frysning af rør.

Se tegning NHH1_K08_EX_H06_T580_N001 Principdiagram Sprinkling
Slangevindere
Et separat vandsystem er installeret til slangevindere.
Systemet er dimensioneret på brugen af en slangevinder ad gangen på 0,33 l / s.
Brandslanger har en længde på 25 m, en diameter på 1" og vil blive monteret inde i et
skab. Skabene vil blive integreret i væggene hvis det er muligt og vil være RAL 9010.
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Hovedføring og princip for vandfyldte slangevinder er vist på tegning:
NHH1_K08_EX_H06_T530_N003 Principdiagram vandfyldte slangevinder og stigrør
NHH1_K08_E3_H01_T530_N001 Hovedføring brugsvand og havevand Plan 3
NHH1_K08_E4_H01_T530_N001 Hovedføring brugsvand og havevand Plan 4
NHH1_K08_E5_H01_T530_N001 Hovedføring brugsvand Plan 5
NHH1_K08_E6_H01_T530_N001 Hovedføring brugsvand Plan 6
NHH1_K08_E7_H01_T530_N001 Hovedføring brugsvand Plan 7
Stigrør
I hver trappe et stigrør vil blive installeret. På hver etage etableres udtag.
Stigrørerne vil være forsynet fra terrænet ved den vestlige facade, ved siden af en brandhane.
Se tegning NHH1_K08_EX_H06_T540_N005 Principdiagram vandfyldte slangevinder
og stigrør
Hovedføring for sprinkling og stigrør er vist på tegning:
NHH1_K08_E3_H01_T580_N001 Hovedføring sprinkling og stigrør Plan 3
NHH1_K08_E4_H01_T580_N001 Hovedføring sprinkling og stigrør Plan 4
NHH1_K08_E5_H01_T580_N001 Hovedføring sprinkling og stigrør Plan 5
NHH1_K08_E6_H01_T580_N001 Hovedføring sprinkling og stigrør Plan 6
NHH1_K08_E7_H01_T580_N001 Hovedføring sprinkling og stigrør Plan 7
4.11 Teknisk logistik i bygningen
4.11.1 Automatiseret transportsystem
Bygherre har besluttet, at der skal etableres en direkte udvidelse af det eksisterende
transportsystem for den horisontale transport. Den vertikale transport vil blive foretaget af
et separat aflukket elevatorsystem. Overførelsen af en container fra det horisontale
transportsystem til det vertikale foretages via en automatiseret bufferzone. Det horisontale
transportsystem kan afsætte/opsamle containere til/fra den automatiserede bufferzonen.
Det er totalrådgivers vurdering, at en direkte udvidelse af den horisontale del af det
eksisterende transportanlæg betyder, at udvidelsen og det eksisterende skal CE-mærkes
som et anlæg. Det er totalrådgivers vurdering at dette ikke er muligt uden, at det
eksisterende horisontale transportanlæg opgraderes.
Teknologisk institut har ligeledes vurderet mulighederne for CE-mærkning. Deres
vurdering er:
Når der vælges at bygge videre på samme metode og opbygning som eksisterende
transportanlæg skal både det eksisterende transportanlæg og det nye transportanlæg CEmærkes sammen som en samlet maskine, jf. 2006/42/EC.

En risikoanalyse og risikovurdering vil redegøre for, hvilke sikkerhedstiltag, der skal ske på
det eksisterende anlæg, for at leve op til de generelle væsentlige sikkerheds- og
sundhedskrav, der stilles i såvel Maskindirektivets bilag 1, samt evt. specifikke krav, der
stilles i en eller flere repræsentative harmoniserede standarder samt andre tekniske
specifikationer.
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Da det eksisterende transportanlæg er fra 1970 vurderes det, at en viderebygning af
samme type system vil være en stor udfordring at få CE-mærket, da der skal foretages
opdateringer og ombygninger af såvel mekaniske-, elektriske- og styringssystemer.
Bygherre er informeret om risikoen for, at der vil blive stillet krav om at eksisterende Von
Roll anlæg skal CE-mærkes, samt de konsekvenser dette kan have i forhold til en større
omkostning til opgradering det eksisterende transportanlæg. Denne risiko påtager
bygherre sig fuldt ud.
4.11.2 Sengetransport
Der er ikke foretaget ændringer for sengetransporten på NHH i forhold til det, der blev
besluttet i dispositionsforslaget.
Al transport af sengeliggende patienter foretages manuelt. Elevatorkerne A, C og E
anvendes til vertikal transport at patienter i senge.
Ren seng uden patient afhentes i sengedepotet på niveau 03 ved elevatorkerne C.
Elevator kerne A og C anvendes til den vertikale transport af disse senge. Sengedepotets
kapacitet er 20 senge. Sengedepotet genopfyldes ved at flytte senge fra sengevasken på
det eksisterende hospital.
Urene senge transporteres direkte fra patientværelset til sengevask i det eksisterende
hospital. Elevatorkerne A og C anvendes til den vertikale transport af disse senge.
4.11.3 Håndtering af affald & urent beklædning/linned
I nybyggeriet bliver håndteringen af affald og urent linned foretaget som på det
eksisterende hospital. Der vil dog blive forbedret et areal i sendestationerne. Så der i
fremtiden kan etableres to gennemgående skakter i nybyggeriet, så der kan etableres
nedfaldsskakter til affald. Det sikres ligeledes, at der på etage 03 er areal, som kan
inddrages til opsamling i vognen. Den videre transport af vognen fra disse opsamlings
områder, vil blive foretaget manuelt.
4.11.4 Laboratorieprøver
Transporten af blodprøver fra nybyggeriet til Klinisk Biokemi vil blive foretaget med 4
single line rørpostsystemer. De 4 rørpoststationer disponeres i de nordlige sendestationer
på etagerne 04-07. Disse 4 rørpost stationer forbindes til en rørpost modtagestation i
Klinisk Biokemi. De 4 rørpoststationer, samt rørførelsen fra disse til koblingen mellem
nybyggeriet og eksisterende byggeri er totalrådgivers ansvar. Rørføringen herfra og
gennem det eksisterende byggeri til rørpost modtagestationen i Klinisk Biokemi er
bygherres ansvar.
4.11.5 Elevatorkapaciteter
I projektforslagsfasen er der foretaget yderligere simuleringer af elevatorkerne B, da den
valgte løsning i dispositionsfasen ikke performerede tilfredsstillende. Nedenstående tabel
viser den valgte elevatorløsning, som er blevet besluttet i projektforslagsfasen.

Nyt Hvidovre Hospital
Elevatorkapacitet og -dimensioner
Formål
Stol dimension
Bredde (mm)
A
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2

Person +
senge
B
2
Person
C
2
Person +
senge
D
2
Person
E
2
Bariatrisk
4.11.5.5.1 Tabel over elevatorløsninger

Skakt dimension
Bredde (mm)
Dybde
(mm)
2.800
3.650

1.600

Dybde
(mm)
3.300

2.100
1.600

2.000
3.300

3.050
2.800

3.170
3.650

1.450
1.800

1.850
3.500

2.100
3.000

2.200
4.050

Dimensionerne på stolen I elevatorkerne B er minimum. Det er besluttet at elevator
stolens størrelse skal være den størst mulige standard elevator, som der er plads til i
skakten.
4.11.6 Areal verificering af depoter & nicher
I projektforslagsfasen er gennemført yderligere analyse af behovet for rene depoter til
varer fra regionslager. Resultatet af analysen fremgår af bilag 13.4.11. Af bilag 13.4.11
fremgår det at alle afdelinger, som minimum får det antal depotskabe, der er anbefalet.
Hovedparten af afdelingerne får flere depotskabe end anbefalet. Dette skaber en
overkapacitet af depotskabe på 16 % i nybyggeriet i forhold til det anbefalede antal
depotskabe.
4.11.7 Hjælpemidler
Hjælpemidler bliver forsynet fra den centrale Hjælpemiddelsdepot i det eksisterende
hospital.
4.12 Automatik
Der etableres ny bygningsautomatik for de tekniske installationer i bygningen.
De nye tekniske installationer omfatter de underlæggende tekniske systemer som CTS,
Central Tilstandskontrol og Styring, beregnet for styring, regulering og overvågning af de
tekniske installationer, med henblik på optimering af bygningens indeklima og energiforbrug.
De tekniske installationer tilkobles det nye IT-netværk i bygningen.
Der er pt. 2 forskellige systemer installeret på Hvidovre Hospital, et Schneider Electric
Vista med Xenta-undercentraler og et SCADA system iFIX med PLC’er. Der er et ønske
fra bygherre, om at der fremover kun skal være et samlet system for drift af Hvidovre Hospital.
Det system der bliver videreført er SCADA systemet iFIX.
Det nye automatik for de tekniske installationer i bygningen vil derfor tilpasses dette system. Udvidelsen af det eksisterende SCADA anlæg vil følge anvisningen i Paradigme
iFIX Scada, samt nedenstående bilag:
 Bilag 1 til HHParadigme SCADA Security opsætning (Bilags version 1.01)
 Bilag 2 HVHParadigme Teknisk Netværk (Bilags version 1.00)
 Bilag 3 til HHParadigme Energi måler (Bilags version 1.00)
 Bilag 4 til HHParadigme PDS drop og IP adresse til Teknisk netværk (Bilags version 1.02)
 Bilag 5 til HHParadigme IBI (Bilags version 1.01)
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 Bilag 7 til HHParadigme Opsætning af SMS alarmer (Bilags version 1.00)
 Bilag 8 til HHParadigme Opsætning af MobiCall (Bilags version 1.01)
Via de eksisterende PC/Servere (SCADA system - iFIX) med applikationssoftware for
drifts-organisationen, kan de nye anlæg overvåges og betjenes via den grafiske brugerflade.
Det vil via den grafiske brugerflade være muligt at indstille, ændre og overvåge alle væsentlige driftsparametre på de enkelte anlæg. Tekniske alarmer logges her, og kan routes
til f.eks. driftspersonalets mobiltelefoner.
Via etableret IT-netværk, eller fjernopkobling, vil det endvidere være muligt at servicere
anlæggene decentralt ved hjælp af lokal tilkoblet laptop, bærbar klient eller lignende.
Alarmer tilkobles det eksisterende forholdsordresystem.
De nye forbrugsmålere kobles på det eksisterende energiregistreringssystem, hvor de
enkelte energimålere logges og løbende kan udlæses. Det vil endvidere være muligt at
generere egentlige rapporter til brug for bygningens drift- og vedligeholdelses organisation, med henblik på løbende energioptimering. Dataene overføres til eksisterende SQLservere for dataopsamling.
Generelt vil de tekniske installationer for bygningsautomationen og de tekniske installationer blive udført i et sådan omfang, at de passer sammen med det eksisterende hospital.
Det gøres efter det princip at minimere de driftsmæssige og betjenings problematikker der
ellers vil kunne opstå.
Omfanget og hvordan dette skal ske vil blive bearbejdet yderligere i hovedprojektet, så der
derved kan opnås et fælles og samlet system for driften af de tekniske installationer i bygningen.
Af tekniske installationer kan eksempelvis nævnes følgende:
• Styring, regulering og overvågning af alle ventilationsanlæg.
• Styring, regulering og overvågning af alle udsugningsanlæg/punktudsug.
• Styring, regulering og overvågning af varmeanlæg.
Veksler for varme produktion
• Styring, regulering og overvågning af køleanlæg.
Veksler for kølevands produktion
• Styring, regulering og overvågning af kombineret varme- / køleanlæg for gulvvarme.
Veksler styring for gulvvarme
• Styring, regulering og overvågning i primære lokaler, birum såsom depoter, gange m.m.
klimastyres ikke af CTS-anlægget.
- IBI-bokse / rumregulator placeres over nedhængt loft i gang ud for det styrede lokale.
- Temperatur styring via radiatorer og VAV-spjæld på ventilationen. (I lokaler hvor
der typisk opholder sig få personer).
- Temperatur styring via radiatorer og CO2 styring via VAV-spjæld på ventilationen
(I lokaler hvor der typisk opholder sig mange personer).
- Temperatur styring via radiatorer og VAV-spjæld og fancoil på ventilationen. (I lokaler med stor varmebelastning og hvor der typisk opholder sig få personer).
- Laboratorium med procesudsugning / stænkskabe og lignende styres via Lab.
Vent styring som sikre ønsket under- / overtryk i lokalet, CTS IBI-boksen styrer
rumtemperaturen via radiator, VAV-spjæld via Lab. Vent. styring og fancoil.
- Temperatur overvågning i medicinrum og temperatur i medicinkøleskabe
o (Køle/fryseskabs overvågning via Blackbox som eksisterende system)
- Solafskærmning styres automatisk af egen selvstændig styring med solintensitet
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føler, vindhastighedsmåler og solhøjden, der er mulighed for manuel overstyring
via tryk i det enkelte lokale, samt en facadevis overordnet styring fra SCADAanlægget.
- * Lysstyring (Tænd/sluk via afbryder eller bevægelse/ Dæmp op-ned via tryk eller
dagslysstyring)
• ABA anlægget er det overvågende og styrende anlæg i tilfælde af brand, Ved brand
modtager CTS-anlægget signal fra ABA-anlægget og stopper ventilationsanlæggets egen
udsugnings ventilator, omstyrer spjæld, og starter røgudsugningen ventilatoren.
CTS tavler for ventilationsanlæg levres med redundant spændingsforsyning.
• Overvågning af anlæg for test af brandspjæld (DS428).
• Overvågning af Ilt forsyningsanlæg og nødforsyningsenheder.
• Overvågning af AGS udsugning fra Traumerum
• Overvågning af Trykluft anlæg og nødforsyningsanlæg
• Overvågning af Vakuum anlæg
• Overvågning af Grundvands drænpumper
• Overvågning af Regnvandspumper
• Overvågning af Spildevandspumper
• Overvågning af Van Roll elevatorer
• Overvågning af Logistik elevatorer
• Overvågning af Medicinske IT tavler, nærmere form afklares under hovedprojekteringen.
• Overvågning af 10 kV transformere, nærmere form afklares under hovedprojekteringen.
• Overvågning af maksimalafbrydere, dette afklares under hovedprojekteringen.
*Lysstyringen I bygningen og i lokalerne udføres som et selvstændigt og komplet DALIsystem, med mulighed for dataudveksling med bygningsautomationen, så evt. Bevægelsessensorerne i lokalerne med styring via bygningsautomation også aktivere og skifter
lokalerne mellem de forskellige driftssituationer. Lysstyringen er ikke en del af bygningsautomationen, men forventes udført under El-entreprisen.
4.13 El, Stærkstrøm
4.13.1 Generelt
Generelt - Lovgrundlag

Den nye elsikkerhedslov er planlagt til at træde i kræft 1. juli 2016. Dog tyder det på, at
endnu en udsættelse er sandsynlig. Det anbefales således, at NHH projekteres efter de
nuværende, gældende regler, Stærkstrømsbekendtgørelsen, og at det vurderes om
byggeriet evt. skal projekteres efter nye regler når disse måtte træde i kræft.
dRofus
Såfremt der måtte forekomme variation mellem dRofus og rumtegningerne med elinstallationer, er det rumtegningerne der skal betragtes som retvisende. Rumtegningerne
viser ikke dedikerede udtag til det udstyr der fremgår at udstyrslisterne. Disse
installationer optegnes i forbindelse med hovedprojektet.
4.13.2 Terræn
4.13.2.1 Belysning
Park- og havebelysningsanlæg
Belysningsanlæg i gårdrum og udearealer dimensioneres således at der opnås et
indbydende og trygt miljø i forbindelse med færdsel til og fra NHH. Belysningsarmaturer
og lyskilder skal være energivenlige. Belysningsarmaturer skal være i klasse 2
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(dobbeltisoleret) og være servicevenlige. Af hensyn til sikker trafik og færdsel pa
udearealerne og ikke mindst af hensyn til personers tryghedsfølelse, skal der anvendes
lyskilder med hvidt lys og have dokumenteret lang levetid.
Belysningen bør i gårdhaverne medvirke til at væksten i plantematerialet sikres.
Belysningen i gårdhaverne skal kunne iscenesætte det grønne samt give forskellige
stemningsindtryk.
Belysningen skal være tryghedsskabende og ruminddelende. Belysningen i gårdrum og
haveanlæg skal være med til at understøtte den naturlige wayfinding.
4.13.2.2 Installationer for anlæg under terræn
Jordelektrodeanlæg
Jordingsanlægget opbygges som et fuldt sammenhængende jordingsanlæg for hele NHH.
Der etableres fundamentsjording med jordledere til en plint ved begge hovedtavler i
nybyggeriet. Herfra føres jordledere (PE) videre ud til en plint ved de øvrige under- og
etagetavler.
Det skal sikres, at der projekteres målepunkter med mulighed for adskillelse og
foretagelse af kontrolmålinger.
Pumpeanlæg i brønde
Der etableres el-forsyning til pumpeanlæg i forbindelse med vandreservoir. El-forsyningen
til pumpeanlægget er udført med generatorback-up (B-forsyning) i lighed med det øvrige
hospital.
4.13.3 Føringsveje
4.13.3.1 Fremføringsveje
Der udføres et sammenhængende grid af fremføringsveje. Vertikale fremføringsveje
udføres primært som kabelstiger og sekundært som rør. Horisontalt udføres
fremføringsvejene i hovedføringsvejene som gitter- og/eller kabelbakker. Og de
supplerende føringsveje udføres som rør. Hovedføringsvejene opdeles med spor for hhv.
lavspænding, svagstrøm og maskininstallationer. Horisontale hovedføringsveje er generelt
placeret over demonterbare nedhængte lofter samt på installationshylde over rum med
adgang fra gangarealerne. De vertikale hovedføringsveje er generelt placeret i hhv. elteknik rum og i IT-teknikrum. Dog er hovedfremføring fra plan 3 til 4 udført i tre separate
skakte for hhv. grønt net, blåt net og rødt net (UPS).
Indstøbninger
I pladsstøbt- og præfabrikerede betonvægge og dæk indstøbes rør og dåser for elmateriel hvor installationerne ønskes udført skjult og planforsænket. Indstøbninger
udføres generelt i henhold til branchevejledningen, El-indstøbninger i elementer af beton
og letklinkerbeton.
Installationskanaler
Der anvendes installationskanaler hvor større mængder at installationsmateriel er placeret
sammen. Installationskanalerne udføres generelt i lakeret stål eller PVC- og halogenfrit
plast.
Generelt bliver der installeret et lodret dørpanel i alle rum dog med undtagelse af bl.a.
depoter, WC/bad, teknikrum, skyllerum og øvrige rum uden fast personophold m.fl. I
dørpanelerne placeres bl.a. følgende komponenter:
 Betjeningspanel for belysning,
 stikkontakter,
 rumfølere for klimaregulering,
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betjeningspanel for klimaregulering,
afstillingstryk for patientkald,
målepunkt for potentialudligning,
dørtelefoner,
tryk for dørautomatik,
adgangskontrolpanel,
målepunkt for udligningsforbindelse i medicinske områder.

Kabel- / gitterbakker
Kabel- og gitterbakker skal være perforerede af hensyn til ventilation og
fastgørelsesmulighed. Kabel- og gitterbakker, som anvendes til vandrette føringer, skal
have ombukkede kanter på minimum 60mm. Kabel- og gitterbakker, der anvendes til
lodrette føringer, skal have ombukkede kanter på minimum 20mm. Afgreninger og
niveauspring skal udføres med præfabrikerede tilbehørsstykker.
Der skal anvendes kabel- og gitterbakker som indbyrdes er potentialudlignet i forbindelse
med samlinger. Hvor kabel- og gitterbakker ikke føres igennem vægge, skal der udføres
potentialudligningsforbindelse mellem bakkerne.
Hovedføringsveje i gangarealer udføres primært som kabelbakker. Hvor
hovedføringsvejene afgrenes, kan der benyttes gitterbakker såfremt de fremførte
installationer tillader oplægning heri uden at reducere de tekniske egenskaber. Her skal
opmærksomheden særligt rettes mod PDS-installationer. I øvrigt henvises til DS EN
50174-2:2009 her under ”projektering af it kabling” fra KASER, november 2011.
Kabelstiger
Kabelstigesystemet skal udføres, så det er godkendt som potentialudligning. Hvor
kabelstiger ikke føres igennem vægge og dæk, skal der udføres
potentialudligningsforbindelse mellem kabelstigerne. Kabelstigerne skal opdeles med
skillespor for hhv. stærkstrøm, svagstrøm og maskininstallationer.
Kabelstiger skal være dimensioneret for 150kg/lbm. Kabelstiger skal være i vridningsfri,
stabil udførelse fremstillet af solidt sammenføjede side- og trinprofiler. Sideprofilers højde
over trin skal være minimum 40mm. Afstand mellem trinprofiler maksimum 250mm.
Skarpe kanter må ikke forefindes. Skillespor skal være minimum 40mm høje. For kabler
på lodrette kabelstiger skal anvendes fastgørelsesbøjler tilpasset efter trinprofilen.
Kabelstiger skal være perforerede af hensyn til ventilation og fastgørelsesmulighed.
Afgreninger og niveauspring skal udføres med præfabrikerede tilbehørsstykker.
Hovedføringsveje er vist på tegningerne:
NHH1_K07_E2_H01_T611_N001 – Hovedføringsveje, Plan 2
NHH1_K07_E3_H01_T611_N001 – Hovedføringsveje, Plan 3
NHH1_K07_E4_H01_T611_N001 – Hovedføringsveje, Plan 4
NHH1_K07_E5_H01_T611_N001 – Hovedføringsveje, Plan 5
NHH1_K07_E6_H01_T611_N001 – Hovedføringsveje, Plan 6
NHH1_K07_E7_H01_T611_N001 – Hovedføringsveje, Plan 7
Rør
Synlige installationer udføres generelt med kabler i galvaniseret stålrør. Over nedhængte
lofter kan der undtagelsesvis anvendes halogenfrie plast rør.
Plastrør skal altid være udført med glat inderside og være halogen og PVC-frie.
Samtlige rør skal fastgøres med stålbøjler.
Tomdåser
Der skal anvendes tomdåser der er afpasset til rør- og kabeltyper samt til
afslutningsmateriellet. Alle tomdåser udføres med to disponible rør.
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4.13.3.2 Brand- og lydtætning
Hvor installationer føres igennem vægge fra hovedføringsveje i gangarealerne og ind i de
tilstødende rum installeres genoplukkelige ETA-godkendt brandhylse i stål med følgende
funktionskrav:
CE-mærket, genoplukkelig brandlukning i henhold til EN1366-3, jf. ” Guideline for
European technical approval of Fire Stopping and Fire Sealing Products. Part 2:
Penetration Seals”.
Der skal ligeledes tætnes for røg- og gas med ETA-godkendt brandfugemasse.
Brandlukning skal kunne åbnes og lukkes af én person fra én siden, og det skal være
muligt at føre stikpropper, kabler og ledninger igennem. Brandlukningens integritet skal
være intakt efter minimum 50 genåbninger og genåbninger skal kunne foretages uden
materialeforbrug. Lysningen i brandhylsen skal være minimum 100 mm i åben tilstand.
4.13.4 Højspænding
4.13.4.1 Forsyning
I NHH opstilles to 10/0,4 kV transformere hhv. blåt og grønt net som hver især kan forsyne
hele NHH. Således er transformatorerne maksimalt belastet 50 % i normaldrift inkl.
reservekapacitet.
I normaldrift er bygningens el-forbrug fordelt ligeligt mellem de to transformatorer. De to
net navngives hhv. som blåt og grønt net. De to transformatorer forsynes fra den
eksisterende 10 kV ring-forbindelse i center 4 på plan 3. Ringforbindelsen er forsynet fra
hhv. hovedstation Vest gård og hovedstation Hvidovre gård. Ringforbindelsen tilsluttes i
nyt 10 kV koblingsanlæg før transformerne.
Hver transformer forsyner bygningen gennem en lavspændingshovedtavle, efterfulgt af
kanalskinner som fordeling til etagetavler. Der etableres tværforsyningen (kanalskinner)
mellem de to hovedtavler således, at hver af transformerne kan forsyne den komplette
bygnings elinstallationer.
Koblingsanlæg, transformere og hovedtavler placeres på plan 3. Transformere placeres
under terræn i gårdrum. Der henvises til plantegninger.
Koblingsanlæg, transformere og hovedtavler placeres i egne brandsektioner. Fra
transformerstationer skal der være tilstrækkelig adgang til indbringelse af transformere i
forbindelse med udskiftning af disse. Transformerstationer og hovedfordelingstavler
placeres, så der er kortest mulig afstand imellem dem. Placering af koblingsanlæg,
transformere og hovedtavler skal ske på en sådan måde, at fejl, skade eller brand i en af
førnævnte, ikke kan skade de øvrige forsyningsanlæg.
Kobling mellem hovedtavler, transformatorer og 10 kV koblingsanlæg udføres manuelt.
Fra hovedtavlerne forsynes bygningens etagetavler gennem kanalskinner.
Dimensioneringsgrundlag
Dimensioneringsgrundlaget for NHH skal fastlægges ud fra kendte data fra det
eksisterende sygehus, sammenholdt med de nutidige krav til fx. belysning, ventilation og
udstyr som skannere mv. Ligeledes er det besluttet, at alt brugsvand skal opvarmes
umiddelbart ved tapstedet med gennemstrømningsvandvarmere. Dette medfører en
betydelig forøgelse af el-forsyningen over alt i nybyggeriet. El-forbruget til
varmtvandsproduktion udgør ca. 30 % af det samlede elforbrug for nybyggeriet.
Etagetavler på plan 4 - 7 dimensioneres for 70 VA/m2. Dog kan variationer forekomme i
forbindelse med forsyning til store el-forbrugere som skannere mv. På plan 2 og 3
dimensioneres etagetavler efter det aktuelle forbrug til lys- og kraftinstallationer plus en
reservekapacitet på 15 %.

Det forventes, at de endelige beregninger forudsætter at der opstilles to 2.500kVA
transformatorer. Heri er indregnet 15 % reservekapacitet.
Effektberegning er vedlagt, bilag nr. 13.4.12
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Transformatorer
Tekniske specifikationer for transformere:
Type: Cast resin transformer according IEC 60076
Sr: 2500 kVA
Ur: 10kV / 400V
Phases: 3
Rated frequency: 50Hz
Rated impedance voltage: 6%
No load loss: max. 3100 W, according regulation (EU) 548/2014 21-05-2014
Load loss: max. 19000 W, according regulation (EU) 548/2014 21-05-2014
Winding connection: Dyn_, matching whit the existing transformers
Size: 2350x1230x2650mm (LxWxH)
Weight: 6.565 kg
Ambient temperature conditions: maximum: 40°C, daily average: 30°C, yearly average:
20°C.
Thermal class: F
Cooling: natural air cooling (AN)
Connections: all cables or bus bars will be supported to avoid mechanical stress on the
transformers high- or low voltage terminals.
Protection: Temperature measure device comprises two (replaceable) PTC sets to generate two alarm levels
Inclusive all the necessary supports and fixings.
Hovedledninger 10 kV
Nybyggeriets 10 kV forsyning skal tilsluttes den eksisterende 10kV-ring I center 4. Ringen
“åbnes” og udvides således at nybyggeriet indgår i ringen. Eksisterende 10 kV kabel demonteres I center 4 og forlænges med muffe eller ligende.
Der henvises til følgende tegning: NHH1_K07_E3_H01_T620_N001 Principdiagram, 10kV
forsyning
Koblingsudstyr
Each MV-cabinet will contain the following components:
2 line feeders for the loop cables;
1 line feeder for the transformer feed;
1 transformer field including the transformer protection;
the necessary bus risers;
the necessary cable boxes and cable connections;
all the necessary supports and fixings.
Each MV-cabinet will be capable for the rated current of the transformers and the loop.
The switches will provided both load breaking and disconnection function. Operating the
switches is indepent of the operator action. The switches will use vacuum technology.
The transformer protections will be self-powered and protect against overloads, shortcircuits and earth-faults.
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4.13.5 Lavspænding, 63
Stikledning / strømskinne
Fra de to 10 kV transformatorer på plan 3 fremføres hovedforsyninger hhv. blå og grøn til
de to hovedtavler som kanalskinner, kabler eller som bagtud afhængigt af den endelige
indretning af hovedtavlerummene. Forsyningerne til hovedtavlerne udføres som TN-S, 5
leder fra transformatorer.
Kanalskinner udføres i henhold til DS EN 61439, del 6.
Kanalskinner / strømskinner
Kanalskinnesystemet er konstrueret som kompaktskinneteknologi og skinnens delledere
er lavimpedans skinner. Metalkapslingen af kanalskinnesystemet er konstrueret af 1,5 mm
pladestål.
Kanalskinneelementerne er lukkede, lakerede stålkanaler med ledere, som passer til en 5leder system med fuld nulleder og gennemgående indvendig PE leder af min. halv størrelse af faselederen.
Alt tilbehør for kanalskinnesystemet, vinkler, T-stykker, og lignede, er kapslingsklasse
IP55, i overensstemmelse med IEC 529 og er produceret af samme leverandør som det
øvrige kanalskinnesystem.
Kanalskinnesystemet er udført med tavletilslutninger til de to hovedtavler samt med endestykker hvor kanalerne stopper.
Udtag på horisontale og vertikale fordelingsskinner åbner og lukker automatisk når afgangsbokse på- eller demonteres. Når afskærmningen er åbnet, kan man ikke berøre
spændingsførende dele, hvorfor beskyttelsesgraden mindst er IP55, uden brug af yderligt
udstyr.
Hvor kanalskinnesystemet løber vertikalt i teknikskakte, er systemet udført med tapsteder
pr. ca. 70 cm. Det forventes, at der minimum er fire tapsteder pr. teknikrum.
Afgangsbokse er udført i samme fabrikat som kanalskinnesystemet. Afgangsboksene er
udført i stål med indbyggede maksimalafbrydere mv. Der anvendes ikke motordrev i maksimalafbrydere.
Maksimalafbrydere har gennemgående betjeningsgreb i fronten af afgangsboksen.
Generelt forventes kanalskinnesystemet udført med 1000 A kanalskinner som hoveddistribution. Dog vil de endelige kortslutning- og spændingsfaldsberegninger, i forbindelse
med hovedprojekteringen, eftervise hvorvidt dette er tilstrækkeligt.
Nød- og reserveforsyningsanlæg / UPS
El-forsyningen fra det eksisterende hospital (10 kV) er udført med back up fra
dieseldrevne generatoranlæg, hvorfor der ikke udføres generatoranlæg under nybyggeriet.
I forbindelse med udarbejdelsen af dispotionsforslaget blev det meddelt af bygherren, at
UPS-forsyning til nybyggeriet kan leveres af de eksisterende UPS-anlæg i HvH.
På plan 3 etableres rum for fremtidig UPS-anlæg og bypasstavle. Hertil fremføres
ringforbindelse for UPS-forsyning fra det eksisterende hospital. Ringforbindelsen tilsluttes i
bypass-tavle udført under nybyggeriet.
Bypass-tavlen udføres i lighed med bypasstavler i det eksisterende hospital.
UPS rum må ikke benyttes til uvedkommende installationer.
UPS rum udføres med rumtemperatur på 20 °C.
Fra bypass-tavlen fremføres UPS-forsyninger til samtlige etagetavler som hovedledninger.
Fra etagetavlerne fremføres UPS-forsyninger til MIT-tavler, krydsfelter og øvrige
installationer der kræver UPS-forsyning.
Det anslåede UPS-forsyningsbehov er 268 kVA / 214kW.

Der henvises i øvrigt til følgende notater:
13.4.13 NHH1_C13-01_K07_B02_UPS-strategi
13.4.14 NHH1_C13-01_K07_B02-02_UPS-behov
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Fasekompenseringsanlæg
Som udgangspunkt er det ikke planlagt, at der projekteres fasekompenseringsanlæg eller
aktive filtre. Dog forberedes de to hovedtavler for tilslutning af disse.
4.13.5.1 Fordeling
Hovedfordelingen fremgår af hovedledningsdiagrammet, tegning nr.:
HH1_K07_EX_H06_T632_N001
Hovedledninger
Fra hovedtavlerne fremføres hovedforsyningerne til etagetavlerne som kanalskinner. Der
udføres hhv. to grønne skinner og to blå skinner. Kanalskinnerne fremføres så adskilt som
muligt pga. brandmæssige hensyn.
Kanalskinnerne fremføres vandret på plan 3 og lodret op til plan 4 hvor de igen fremføres
vandret frem til el-teknikskaktene. Der er udført tre skakte fra plan 3 til 4 for hhv. UPSforsyning, grønne kanalskinner og blå kanalskinner.
Kanalskinner er vist på plantegninger for lavspænding, tegning nr.:
NHH1_K07_E3_H01_T631_N002 - Lavspænding, Etage 3
NHH1_K07_E4_H01_T631_N002 - Lavspænding, Etage 4
NHH1_K07_E5_H01_T631_N002 - Lavspænding, Etage 5
NHH1_K07_E5_H01_T631_N002 - Lavspænding, Etage 6
NHH1_K07_E5_H01_T631_N002 - Lavspænding, Etage 7
Kanalskinnerne fremføres lodret fra plan 4 til plan 7 i de fire elteknikskakte i hvert
bygnings-tårn. I disse skakte er kanalskinnerne udført med aftapningspunkter for
etagetavler og andre store el-forbrugere, fx kanalskinne for vandvarmere, skannere,
røngtenapperater mv.
Hovedfordelingstavler
Hovedtavler etableres for max. 50% belastning og parvis med tilslutning til uafhængige
”blåt” og ”grønt” net og med automatisk omkobling for at opnå høj forsyningssikkerhed.
Tavleanlæg anvendes til forsyning af bygningsforbrugere, procesforbrugere, elevatorer,
lys, udstyr mv. i nybyggeriet.
Hovedtavler udføres i henhold til DS EN 61439 del 1-3.
Generelle mekaniske krav til hovedtavler:
1) Indendørs IP 3X, max/min temp. 30/10 °C.
2) Kapslingsklasse IP 3X med lukkede låger og IP 2X med åbne låger, komponenter
skal være berøringssikre.
3) Pladerkapsling, låger skal kunne åbnes under drift.
4) Låger foran sikringsmateriel <=63 A skal være transperante polycarbonatlåger,
således
automatsikringer, kombiafbrydere og andet sikringsmateriel kan besigtiges uden
at åbne
den pågældende låge.
5) Afgange for brandsikringsanlæg placeres bag separate aflåselige låger. Afgange

6)
7)
8)
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9)
10)
11)
12)
13)

til
Brandsikringsanlæg og udstyr forsynes fra automatsikringer evt. i kombination
med PFI-afbrydere.
Afgange for sikringsanlæg placeres bag separat låge og forsynes fra
automatsikringer i kombination med HPFI-afbryder.
Hovedtavler udføres for gulvmontage, højde max. 2100 mm inkl. Sokkel.
Hovedtavler forsynes med sokkel, 200 mm.
Bunden af tavler skal være tæt over sokkel således at den er sikret mod
indtrængning af vand.
Dybde max. 800 mm for hovedtavler.
Kabelindføring i top i separat kabelfelt med klemrækker og med plastafdækning.
Hovedtavler udføres med maksimalafbrydere som draw out.
Alle dele skal være let tilgængelig for eftersyn.
Komponenter der skal betjenes/aflæses skal placeres 40-180 cm over gulv. Som
f.eks. trykknapper, drejeomskriftere, multimetre og lignende i tavlefront.

Generelle elektriske krav til hovedtavler:
1) Forsyningsspænding er 3x230/400V, 50 Hz.
2) Styrespænding er 230 VAC eller 24 VDC.
3) Forsyningssystem er AC, 3 faser, 5 leder – TN-S.
4) Beskyttelse af tavle mod indirekte berøring etableres ved afbrydelse i tavle.
5) Kortslutningsbeskyttelse etableres foran tavler.
6) Ind- og udgange tilslutning, <= 63 A til separate klemmer i kabelfelt, > 63 A til
komponentterminaler. Styreledninger tilsluttes til separate klemmer.
7) Tavleseparation, Hovedtavler, <= 63 A form 2B, > 63 A form 4B og pr. låge.
8) Hovedtavler skal udføres med Draw out i alle tilgange, afgange samt styrestrøm.
9) Tavler vil generelt blive udført som sikringsløse anlæg med maksimalafbrydere og
automatsikringer / kombiafbrydere.
10) Tavleanlæg udføres med total selektivitet.
11) Opmærkning udføres som graverede eller lasergraverede skilte.
12) Hovedtavle front udføres med skematisk oversigt på tavlefront /streamers.
13) Hovedtavle: Interne skinner/fortrådning skal dimensioners for en fuldlaststrøm lig
med transformatorens fuldlaststrøm + 15 %.
Øvrige krav til hovedtavler:
1) Maksimalafbrydere i hovedtavleindgang er type ACB, 4 polet med elektronisk
beskyttelse og mekanisk/elektrisk gensidig spærring.
2) Maksimalafbrydere i hovedtavleafgang til kanalskinner er type ACB, 4 polet med
elektronisk beskyttelse og bimåler modul.
3) Maksimalafbrydere i hovedtavleafgange (ekskl. førnævnte kanalskinneafgange),
herunder afgange på kanalskinne i etagetavlerum og undertavler m.m. er type
MCB, 4 polet med elektronisk beskyttelse og bimåler modul.
4) I alle tavler hvor der er angivet disponible maksimalafbryder skal disse være
forsynet med elektronisk beskyttelsesmodul og bimåler modul. Modulet skal have
samme strømværdi som afbryderens maksimal IN.
5) Der etableres overspændingsbeskyttelse, type 1 i hovedtavler.
6) Opbygning af tavler standardiseres.
7) Tavleopbygning udføres med placering af komponenter således indbyrdes
tilhørsforhold forekommer logisk.
Afprøvningsintervaller for udstyr og komponenter i tavler skal være minimum 1 år.
Gruppefordelingstavler / etagetavler
Etagetavler udføres i henhold til DS EN 61439 del 1-3.
Generelle mekaniske krav til etagetavler:
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1) Indendørs IP 3X, max/min temp. 30/10 °C.
2) Kapslingsklasse IP 3X med lukkede låger og IP 2X med åbne låger, komponenter
skal være berøringssikre.
3) Pladerkapsling, låger skal kunne åbnes under drift.
4) Låger foran sikringsmateriel <=63 A skal være transperante polycarbonatlåger,
således
automatsikringer, kombiafbrydere og andet sikringsmateriel kan besigtiges uden
at åbne
den pågældende låge.
5) Afgange for brandsikringsanlæg placeres bag separate aflåselige låger. Afgange
til
Brandsikringsanlæg og udstyr forsynes fra automatsikringer evt. i kombination
med PFI-afbrydere.
6) Afgange for sikringsanlæg placeres bag separat låge og forsynes fra
automatsikringer i kombination med HPFI-afbryder.
7) Etagetavler udføres for gulvmontage, 2.000mm inkl. Sokkel.
8) Tavler forsynes med sokkel, 100 mm ved undertavler.
Bunden af tavler skal være tæt over sokkel mod indtrængning af vand.
9) Dybde max. 500 mm for undertavler inkl. Betjeningsgreb mv.
10) Disponibel plads min. 25% samhængende. På det disponibel plads skal der være
monteret DIN skinner. Disponible grupper er en del af tavlebestykningen og ikke
en del af
den disponibel plads.
11) Kabelindføring i top i separat kabelfelt med klemrækker og med plastafdækning.
12) Undertavler udføres med faste plug-in ind- og afgange.
13) Alle dele skal være let tilgængelig for eftersyn.
14) Komponenter der skal betjenes/aflæses skal placeres 40-180 cm over gulv. Som
f.eks. trykknapper, drejeomskriftere, multimetre og lignende i tavlefront.
15) Etagetavler udføres for betjening af lægmand hvor muligt.
Generelle elektriske krav til etagetavler:
1) Forsyningsspænding er 3x230/400V, 50 Hz.
2) Styrespænding er 230 VAC eller 24 VDC.
3) Forsyningssystem er AC, 3 faser, 5 leder – TN-S.
4) Etagetavler beskyttes mod indirekte berøring ved afbrydelse foran tavlerne.
5) Kortslutningsbeskyttelse etableres foran tavler.
6) Ind- og udgange tilslutning, <= 63 A til separate klemmer i kabelfelt, > 63 A til
komponentterminaler. Styreledninger tilsluttes til separate klemmer.
7) Tavleseparation, Undertavler/etagetavler, <= 63 A form 2B, > 63 A form 4A og 1
afgang pr. låge.
8) Tavler vil generelt blive udført som sikringsløse anlæg med maksimalafbrydere og
automatsikringer / kombiafbrydere.
9) Tavleanlæg udføres med total selektivitet.
10) Opmærkning udføres som graverede eller lasergraverede skilte.
11) Etagetavle front udføres med skematisk oversigt på tavlefront /streamers.
Øvrige krav til etagetavler:
1) Maksimalafbrydere i afgangsbokse på kanalskinne i etagetavlerum og i
undertavler m.m. er type MCB, 4 polet med elektronisk beskyttelse og bimåler
modul.
2) I alle tavler hvor der er angivet disponible maksimalafbryder skal disse være
forsynet med elektronisk beskyttelsesmodul og bimåler modul. Modulet skal have
samme strømværdi som afbryderens maksimal IN.
3) Etagetavler opbygges efter plug in princip, med lodrette sektionsskinner og plug in

4)
5)
6)
7)
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8)

af
komponentstriber og enkeltkomponenter under drift.
Tavler opbygges med sektionsafbryder pr. tavleafsnit og pr. komponentstribe.
Der etableres overspændingsbeskyttelse type 2 i etagetavler.
Opbygning af tavler standardiseres.
Tavleopbygning udføres med placering af komponenter således indbyrdes
tilhørsforhold forekommer logisk.
Afprøvningsintervaller for udstyr og komponenter i tavler skal være minimum 1 år.

Plug-in princip for gruppeafbrydere op til og med 16 A
Alle gruppeafbrydere, kombiafbrydere, fejlstrømsafbrydere mv. op til og med 16 A i hhv.
hoved – etage- og MIT-tavler skal forsynes fra et berøringssikkert Plug-in skinnesystem,
som minimum er IP 20. Kapslingsklassen skal kunne overholdes uanset om der er tilsluttet
komponenter eller ej.
Det skal være muligt, med tavlen under spænding, at kunne udskifte hele
komponentstriber eller enkelte komponenter sikkert. Den pågældende fysiske placering af
et komponent på en komponentstribe må ikke diktere en fase, eller om det er et 2- eller 4polet komponent. Et hvert komponent skal således kunne udskiftes til et andet komponent
og det skal være muligt frit at vælge fase (L1, L2 eller L3) og at skifte komponenten til et
med flere poler.
Øvrige tavler
I forbindelse med gruppe 2 rum etableres medicinske IT tavler (MIT-tavler). Tavlerne
opstilles i nicher i gangarealerne. Væggene i nicherne udføres med brandmodstandsevne
EI-60. Nichen udføres med en dør med brandmodstandsevne EI230.
Nicherne er tætlukkede celler som kræver ventilation således at varmetabet fra tavlerne
føres væk fra nicherne.
Der udføres én MIT-tavle for hvert gruppe 2 rum. Flere tavler kan være placeret i fælles
niche.
Hovedledninger til MIT-tavler er vist på hovedledningsdiagrammet; tegningsnummer:
NHH1_K07_EX_H06_T670_N001-1
Omfanget og placering af MIT-tavler fremgår af oversigtstegninger for medicinske
områder, tegning nr.:
NHH1_K07_E4_H01_T637_N001 – Oversigtstegning, Medicinske områder, Etage 4
NHH1_K07_E5_H01_T637_N001 – Oversigtstegning, Medicinske områder, Etage 5
NHH1_K07_E6_H01_T637_N001 – Oversigtstegning, Medicinske områder, Etage 6
NHH1_K07_E7_H01_T637_N001 – Oversigtstegning, Medicinske områder, Etage 7
MIT-tavlerne udføres i henhold til følgende specifikationer:
1) MIT-tavler udføres i henhold til MIT-tavler skal udføres iht. IEC 60364-7-710 med
skilletransformer som opfylder IEC 61558-2-15.
2) MIT-tavler forsynes primært fra UPS-anlæg. Sekundær forsyning kommer fra det
respektive forsyningsområdes etagetavle.
3) Mit-tavler udføres med automatisk change-over funktion mellem primær og
sekundær forsyning.
4) Generelt udføres MIT-tavler med en skilletraffo på 2 til 10 kVA afhængigt af
området den forsyner.
5) Transformeren skal være forsynet med CEE-stik i tilgang og afgang for mulighed
for hurtig udskiftning.
6) Der skal være separat kabelfelt for til og afgange i toppen af tavlen.

7)
8)
9)
10)
11)
12)

Side 101/147

Tavlen skal være typetestet og tavlen skal være gulvmonteret.
Der skal være TN-S-system samt IT-system i samme tavle.
I TN-S sektionen udføres afgange med kombiafbrydere.
I IT-sektionen udføres afgange med automatsikringer.
Tavlerne udføres som min. IP 3X.
MIT-tavlen skal under normale installationsforhold, og i udførelse med 1
skilletransformer, kunne fungere uden ventilator til køling.
13) MIT-tavlen må ikke være opbygget af komponenter som kun kan serviceres af
producenten/
leverandøren.
14) Isolationsovervågningen skal have Modbus kommunikation, samt overvågning af
skilletransformerens temperatur og overbelastning som skal kunne kommunikeres
på Modbus.
15) Alle vandrette forsyninger udføres med fordelingssystem, plug-in som i
etagetavler. Således
hver gruppe har egen forsyning, og det er derfor ikke nødvendigt af afbryde for
hele tavlen
ved defekt gruppeafbryder.
IEC 60364-4-44, Beskyttelse mod elektromagnetisk støj skal overholdes.
Ventilationsanlæg
BMS-tavler forsynes redundant fra primært etagetavlen i det pågældende
forsyningsområde samt fra anden etagetavle i andet forsyningsområde. Primær og
sekundær forsyningen kommer hhv. fra grøn og blå transformatorer. BMS-tavler skal
udføres med automatisk change over mellem hhv. primær og sekundær el-forsyning.
4.13.5.2 Termiske anlæg / vandvarmere
Varmt brugsvand produceres decentralt via lokaltplacerede
gennemstrømningsvandvarmere. Vandvarmerene er henholdsvis på hhv. 13 og 18 kW.
Vandvarmerene forsynes fra en 5-leder, 400 V kanalskinne som er placeret i
gangarealerne over de nedhængte lofter. På kanalskinnerne tilsluttes afgangsbokse med
kombineret automatsikring og fejlstrømsafbryder. Hver vandvarmer forsynes fra egen
afgangsboks på kanalskinnen.
Beregning for samtidige antal vandvarmer, 18 kW, i drift ses nedenfor.

Calculation 3
F_danish
From a fixture perspective
(counting fixtures behind heaters only)

Antal tappesteder pr. etage
og bygningskrop, installeret

Antal samtidige vandvarmere i drift

(0,35 L/s large heater, 0,20L/s small heater)

q_f (max) q_d (sim) F_danish
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Bad
18kW
[stk.]
5
13
26
9
17
25

Install.
enheder
i alt
36
32
38
18
22
33

kW
493
481
624
279
371
554

L/s
7,95
8,35
11,5
4,95
6,95
10,35

L/s
0,65
0,66
0,77
0,53
0,61
0,73

kW
85
86
100
69
80
95

kW
kW
kW
kW
kW
kW

kW/18
4,70
4,80
5,58
3,85
4,43
5,31

Maksimal
samtidig drift
[stk.]
5
5
6
4
5
6

Etage
L4
L4
L4
L4
L4
L4

Håndvaske
Bygnings‐
13kW
krop
[stk.]
FAM
31
A
19
B
12
C
9
D
5
South
8

L5
L5
L5
L5

A
B
C
D

6
5
7
5

21
14
21
22

27
19
28
27

456
317
469
461

8,55
5,9
8,75
8,7

0,67
0,57
0,68
0,68

87
74
88
88

kW
kW
kW
kW

4,85
4,13
4,90
4,89

5
5
5
5

90
90
90
90

kW
kW
kW
kW

123
123
123
123

A
A
A
A

L6
L6
L6
L6

A
B
C
D

5
4
7
22

18
21
18
2

23
25
25
24

389
430
415
322

7,3
8,15
7,7
5,1

0,63
0,66
0,64
0,54

81
85
83
70

kW
kW
kW
kW

4,52
4,75
4,63
3,89

5
5
5
4

90
90
90
72

kW
kW
kW
kW

123
123
123
99

A
A
A
A

L7
L7
L7
L7

A
B
C
D

7
6
21
15

19
18
1
7

26
24
22
22

433
402
291
321

8,05
7,5
4,55
5,45

0,65
0,63
0,52
0,55

85
82
67
72

kW
kW
kW
kW

4,72
4,58
3,72
4,00

5
5
4
4

90
90
72
72

kW
kW
kW
kW

123
123
99
99

A
A
A
A

2252
1773
1454
2029

40,2
33,05
25,95
36,55

1,56
1,38
1,20
1,47

203
179
155
191

kW
kW
kW
kW

7508

135,75

3,63

472 kW

Antal tappesteder pr. bygningskrop
Tower A Incl. FAM
Tower B
Tower C
Tower D Incl.
South‐
part

68
27
44
55

76
79
49
73

144
106
93
128

194

277

471

Forsikring
kanalskinne
[I]
123 A
123 A
148 A
99 A
123 A
148 A

Maks. antal samtidige vandvarmere i drift

Antal tappesteder for hele bygningen
Total Building

Maksimal tilladte
[P]
90 kW
90 kW
108 kW
72 kW
90 kW
108 kW

11,26
9,97
8,63
10,61

12
10
9
11

216
180
162
198

kW
kW
kW
kW

296
247
222
271

A
A
A
A

Antal samt. vandvarmere i hele bygningen
26,22

27

486 kW

666 A

Af ovenstående beregning (rød markering) ses det at mellem 4 og 6 personer kan tage
bad samtidigt på etage 4 i hhv. bygningskrop A, B, C og D. Dette medførere dermed et
samtidigt forbrug etagevis på ca. 18%.
Ligeledes ses det af ovenstående beregning (blå markering) at hhv. 12, 10, 9 og 11
personer kan tage bad samtidigt i hhv. bygningskrop A, B, C og D alle etager inklusiv.
Dette medførere dermed et samtidigt maksimalt forbrug på ca. 10%.
4.13.5.3 Installationer for belysning
Belysningsanlæg udføres med størst mulig hensyntagen til energiforbrug og komfort.
Grundlæggende skal anlæggene opfylde de gældende krav i Bygningsreglement,
Stærkstrømsbekendtgørelsen, Arbejdstilsynets krav og DS EN 12464-1:2011.
Kravene til belysningsstyrker skal, af hensyn til energiforbrug og dermed driftsøkonomi,
holdes på det krævede niveau og ikke overdimensioneres. Anlæggene skal optimeres
med hensyn til placering af belysning efter det aktuelle behov, blandt andet belysning i
forhold til skærmarbejde og krævende arbejdsprocesser.
Belysningsanlæggene opbygges ud fra gennemgående principper, der bygger på
fleksibilitet, driftsikkerhed og et minimum af energiforbrug og vedligeholdelse.
Det er forventningen, at der udelukkende projekteres belysningsarmaturer med LEDlyskilder. Det kan dog ikke, på nuværende tidspunkt, udelukkes at der også bliver anvendt
lysstofrør og kompaktrør.
Bygningsreglementets krav til energiramme gør det nødvendigt at optimere elforbruget til

belysningsanlæg. For at overholde i BR10 – Bygningsklasse 2020, skal der tilstræbes et
maksimalt forbrug til belysning på 4-6 W/m2 ved 200 lux. Dette opnås dels ved valg af
energioptimale armaturer og lyskilder, dels ved tilslutning til et lysstyringssystem der
baseres på regulering efter dagslys og bevægelse i de enkelte rum.
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Energioptimering af armaturer, lyskilder og styringssystemer skal tilstræbes ikke at ske på
bekostning af den ønskede lyskvalitet i de enkelte bygningskategorier. Altså ikke på
bekostning af intensionerne om at udføre belysningsanlæg til både patienter og
personales sundhed, velvære og tryghedsfølelse.
Generelt fungerer alle lysinstallationer med styring via Dali-protokol. Dvs. at alle
belysningsarmaturer har egen adresse og er dæmpbare. Således er det muligt at
programmere forskellige belysningsscenarier i forhold til den aktuelle anvendelse af fx en
sengestue, herunder natlys, undersøgelseslys, hyggebelysning osv. Fra anlægget styres
og reguleres belysningsanlæggene efter både tid, dagslys og bevægelse i rummene.
Enkelte rumtyper kan være udført uden Dali-forkoblinger og er derfor heller ikke
dæmpbare.
For overholdelse af Bygningsreglementets krav til energiramme er det en nødvendighed at
udføre belysningsanlæggene med dagslysstyring og tilstedeværelsesregistrering. Det
betyder, at rummene generelt skal opbygges med styring efter dagslysindfald og
tilstedeværelse i rummet. Undtaget er kun ”kritiske rum”, hvor det er nødvendigt at
personalet selv bestemmer lyssætningen, eksempelvis i traumerum, visse former for
undersøgelsesrum, neonatal mv. Følere i rummene skal være tilstedeværelsesfølere med
en høj følsomhed, for at sikre korrekt måling af tilstedeværelse.
Scenarier
I alle rum hvor belysningen er udført med dalistyring installeres et betjeningstryk /panel.
Panelet skal i videst mulige omfang være intuitivt opbygget og mærket således at
funktionerne umiddelbart kan forstås af læmand. Betjeningspanelet udføres med knapper
for valg af op til fire forskellige lysscenarier. Disse kan fx, på en sengestue, være:
Hyggelig, dæmpet belysning hvor fx vægge belyses
Undersøgelse, belysning omkring patienten intensiveres.
Nat, natlampe ved gulvet er tændt
Al belysning er 100 % tændt.
Lysscenarier skal være afstemt med den aktuelle rumanvendelse og være standardiseret.
Alle lysscenarier kan manuelt overstyres hvad angår belysningsstyrke (op/ned) og valg af
scenarie.
I forbindelse med hovedprojekteringen vil der blive udarbejdet en programmeringsmatrix,
som viser hvordan samtlige rum skal programmeres. Denne udføres i samarbejde med
bygherren.
Al betjening af belysning er generelt placeret i forbindelse med døren til det pågældende
rum.
Patientkontrol
Såfremt man ønsker at patienten selv skal kunne betjene belysningen fra sin seng, kan
dette i fremtiden etableres via fx en patientterminal og wi-fi opkobling til dali-netværket.
Patientbetjening er ikke indeholdt i nærværende projekt, men installationerne er forberedt
for det.
Installationsopbygning
Generelt forudsættes det, at alle installationer for belysning udføres skjult og
planforsænket.

Generelt udføres installationerne som 5-leder, 230 V / Dali, F-N-J-D1-D2 i områder hvor
der anvendes dali-protokol til styring af belysningen.
Hvor det er muligt, udføres installationerne som installationsstikforbindelser.
Installationen udføres med én afgreningsblok / roset for hvert armatur. Således bliver det
let og hurtigt at udskifte defekte armaturer, udskifte eller tilføje tryk, sensorer mv.
Installationskabler fremføres direkte fra hovedføringsveje i gangarealer og frem til de
pågældende rum. Der sløjfes ikke imellem rum.
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Anlæg for almen belysning
Forudsætninger
Dimensioneringsgrundlag for belysningsanlæggene er vist på tegningerne:
NHH1_K07_E2_H01_T635_N002 – Oversigtstegning, Belysningsniveauer, Plan 2
NHH1_K07_E3_H01_T635_N002 – Oversigtstegning, Belysningsniveauer, Plan 3
NHH1_K07_E4_H01_T635_N002 – Oversigtstegning, Belysningsniveauer, Plan 4
NHH1_K07_E5_H01_T635_N002 – Oversigtstegning, Belysningsniveauer, Plan 5
NHH1_K07_E6_H01_T635_N002 – Oversigtstegning, Belysningsniveauer, Plan 6
NHH1_K07_E7_H01_T635_N002 – Oversigtstegning, Belysningsniveauer, Plan 7
Det tilstræbes at følge HvHs retningslinjer, version 21.07.2015, for etablering af belysning
på Hvidovre Hospital samt DS EN 12464-1-2011 med nedenstående bemærkninger:
Gangarealer
Gangarealer udføres med rektangulære belysningsarmaturer, 300 x 1200 mm, placeret i
den ene side af gangforløbet. Hvor der i gange er nicher til fx sengestuer, udføres et
ubrudt lysbånd i hele nichens bredde.
Gangarealer dimensioneres for jf. DS EN 12464-1:2011, tabel 5.37 med undtagelse af
ref.-nr. 5.37.5 samt i henhold til tabel 5.1, ref.-nr. 5.1.1 vedr. køretøjer i gangarealer.
Sengestuer
Sengestuer etableres med to 600 x 600 mm belysningsarmaturer i forbindelse med
patientens seng som grundbelysning og i tilfælde af enkle undersøgelser.
Ligeledes etableres nogle wall washere således at der kan vælges et belysningsscenarie
der skaber hyggelige og mindre kliniske rammer for patienten.
Sengestuen udføres med natlys. Badeværelset udføres med to uafhængige lyskilder /
armaturer.
Sengestuerne dimensioneres for jf. DS EN 12464-1:2011, tabel 5.39 med undtagelse af
ref.-nr. 5.39.4. Det er forudsat at undersøgelse og behandling udføres i dertil indrettede
undersøgelses- og behandlingsrum.
Lyskilder for grundbelysning er med en Ra-værdi >90.
Der etableres et lavtsiddende natlysarmatur, planforsænket i væg, således at personale
kan orientere sig og færdes sikkert når patienten sover.
Kontorer
I kontorer dimensioneres grundbelysningen til et belysningsniveau på 300 lux. Det
forudsættes, at belysningsniveauet på 500 lux på arbejdsborde opnås ved hjælp af
skrivebordslamper leveret af bygherren. Grundbelysningen udføres med 600x600
armaturer.
Teknikrum
Teknikrum udføres generelt med aflange belysningsarmaturer, ca. 1200 x 200 mm med
HF-forkobling eller som LED og fastfortrådet tænding. Trykkontakter udføres med ledelys.
Undersøgelses- og behandlingsrum
Grundbelysningen udføres med fire stk. 600 x 600 mm belysningsarmaturer og downlight i

nærhed af døren samt en undersøgelseslampe fastmonteret på væg eller i loft.
Grundbelysningen i undersøgelses- og behandlingsrum dimensioneres til 500 lux, Ra 90, i
henhold til DS EN 12464-1:2011, tabel 5.40 med undtagelse af ref.-nr. 5.40.2. Ref.-nr.
5.40.2 indfries af undersøgelseslampen som leveres af bygherren.
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Skannerrum
Grundbelysningen etableres med 600 x 600 mm armaturer indbygget i loftet.
Grundbelysningen i skannerrum dimensioneres til 300 lux, Ra 80, i henhold til DS EN
12464-1:2011, tabel 5.43. Ud over grundbelysning etableres uplights på vægge, således
at der kan etableres et belysningsscenarie som skaber trygge rammer for patienten i
skanneren med en dæmpet og indirekte belysning.
Ultralydsrum
Grundbelysningen etableres med 600 x 600 mm armaturer indbygget i loftet og downlight i
nærhed af døren. Da ultralydsundersøgelser forgår i mørke, placeres et betjeningspanel i
umiddelbar nærhed af ultralydsapparatet således at belysningen kan betjenes let.
Belysningen er dæmpbar og der etableres forskellige belysningsscenarier tilpasset de
forskellige arbejdssituationer.
Opvågningsstuer
Grundbelysningen etableres med 600 x 600 mm armaturer indbygget i loftet.
Grundbelysningen i opvågningsstuen dimensioneres til 500 lux, Ra 90, i henhold til DS EN
12464-1:2011, tabel 5.46.
Traumerum
Grundbelysningen etableres med 600 x 600 mm armaturer indbygget i loftet.
Grundbelysningen i traumerummene dimensioneres til 1.000 lux, Ra 90, i henhold til DS
EN 12464-1:2011, tabel 5.46. Operationslejer i traumestuer belyses med en
operationslampe leveret af bygherren.
Neonatal, akutrum
Grundbelysningen etableres med 600 x 600 mm armaturer indbygget i loftet.
Grundbelysningen i traumerummene dimensioneres til 500 lux, Ra 90, i henhold til DS EN
12464-1:2011, tabel 5.47 for intensivstuer med undtagelse af ref.-nr. 5.47.3 som indfries af
undersøgelseslampen som leveres af bygherren. Der etableres et lavtsiddende
natlysarmatur, planforsænket i væg, således at personale kan orientere sig og færdes
sikkert når patienten sover.
Neonatal, patientværelser
Sengestuer etableres med to 600 x 600 mm belysningsarmaturer i forbindelse med
patientens seng som grundbelysning og i tilfælde af enkle undersøgelser.
Ligeledes etableres nogle wall washere således at der kan vælges et belysningsscenarie
der skaber hyggelige og mindre kliniske rammer for patienten.
Sengestuen udføres med natlys. Badeværelset udføres med to uafhængige lyskilder /
armaturer.
Sengestuerne dimensioneres for jf. DS EN 12464-1:2011, tabel 5.39 med undtagelse af
ref.-nr. 5.39.4. Det er forudsat at undersøgelse og behandling udføres i dertil indrettede
undersøgelses- og behandlingsrum.
Lyskilder til grundbelysning er med en Ra-værdi >90.
Der etableres et lavtsiddende natlysarmatur, planforsænket i væg, således at personale
kan orientere sig og færdes sikkert når patienten sover.
Anlæg for sikkerhedsbelysning
Flugtvejs og panikbelysningen udføres som et centraltstyret 230 V DC anlæg med
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enkeltovervågning. Anlægget er auto-adresserende. Anlægget udføres i henhold til DBI
vejledning 34 og retningslinje 006.
Hovedcentral og batteribank placeres på plan 3 og undercentraler indbygges i etagetavler
på øvrige etager.
Fra hovedcentralen på plan 3 fremføres batteristigeledning med afgangsbokse i hvert
etagetavlerum. Batteriforsyningen tilsluttes i hver etagetavle i sektionen for
sikkerhedsbelysning.
Der indbygges fasebrudsrelæer i samtlige etagetavler tilsluttet de gruppeafbrydere som
forsyner belysningen i de respektive flugtveje.
Fejlalarmer overføres til BMS systemet og batteridrift/nøddrift overføres til ABA.
Der udføres flugtvejs- og panikbelysning i alle flugtvejsarealer samt i forbindelse med
flugtveje fra kantine, foyer, trapper, gallerier, atrier iht. flugtvejsplaner og krav i
brandstrategi.
Belyste flugtvejsskilte placeres over flugtvejsdøre eller i umiddelbar nærhed heraf,
således, at der fra et vilkårligt sted i flugtvejen altid kan ses mindst et belyst flugtvejsskilt
eller et belyst henvisningsskilt hertil.
Der udføres panikbelysning i alle fællesarealer. I flugtvejsarealer udføres
panikbelysningen, så der på gulvniveau opnås en belysning på mindst 1.0 lux.
Panikbelysning tilpasses i størst muligt omfang krav til 5 lux ved brandtryk, slangevinder,
førstehjælpsudstyr mv. uden supplering af armaturer.
Generelt er alle panik- og flugtvejsarmaturer udført planforsænket i lofter. Alle armaturer er
udført med LED-teknologi for at sikre et lavt energiforbrug. Alle armaturer er udført med et
auto-adresserende modul for overvågning og styring.
I trapperum etableres panikbelysningen via kombiarmaturer. Disse armaturer anvendes i
almindelig, daglig drift som grundbelysningsarmaturer. Når armaturerne registrere at
forsyningsspændingen skifter til jævnstrøm, drosles belysningsstyrken ned således at den
opfylder gældende krav for panikbelysning.
Anlæg for særbelysning
I forbindelse med indendørs grønne vægge etableres belysning som giver gode
vækstbetingelser for planterne. Belysningen i gårdhaverne skal kunne iscenesætte det
grønne samt give forskellige stemningsindtryk. Belysningen i gårdhaverne er med til at
understøtte den naturlige wayfinding.
4.13.5.4 Belysningsarmaturer
Armaturer - almen belysning
Armaturerne skal være konstrueret således at de kræver et minimum af vedligehold og
rengøring. Samtidig skal de, af hensyn til serviceudgifter, opbygges af så mange
standardkomponenter som muligt. Krav til armaturerne opstilles i armaturlisterne i
forbindelse med hovedprojektet.
Generelt skal der i rum med patientophold, særligt i sengestuer og undersøgelses- og
behandlingsrum anvendes belysningsarmaturer hvor reparation kan foregå let og hurtigt
og uden brug af værktøj. El-unit (LED-board inkl. forkobling / driver) skal kunne
demonteres fra armaturkassen. Således undgår man en gennemgribende rengøring af det
pågældende rum i forbindelse med armaturreparation eller udskiftning. Ligeledes er det
også muligt i fremtiden at opgradere de enkelte belysningsarmaturer til fx turnable white
armaturer, RGBW-armaturer eller bare mere energieffektive LED-boards.
Lyskilder
Det forudsættes generelt at der anvendes LED-lyskilder med en farvetemperatur på 4000
kelvin. Der anvendes lyskilder med hhv. Ra-værdi >80 og >90. Farvegengivelsesevnen,
Ra-indeks, skal som minimum overholde kravene i DS EN 12464-1-2011.
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Armaturer – sikkerhedsbelysning
Belysningsarmaturerne er udført planforsænket i lofter og er udført med LED-lyskilder.
Belyste henvisningsskilte og panikarmaturer er 216 VDC armaturer.
Belysningsarmaturer i trapperum udføres som kombiarmaturer således at de både virker
som almen grundbelysning af trapperummet samt som nødbelysning. Når
kombiarmaturerne fungerer som nødbelysningsarmaturer drosles lysniveauet ned således
at der opnås en tilfredsstillende reglmæssighed samt en længere drifttid.
4.13.5.5 Kraftinstallationer, 230 / 400V installationer
Generelt udføres alle installationer skjult og planforsænket. Hvor der udføres synIige
installationer, fx i teknikrum, udføres disse som kabler i rør.
Alle installationer udføres som sikringsløse installationer, generelt beskyttet med
fejlstrømsafbrydere og automatiskringer.
Installationerne udføres i overensstemmelse med specifikationerne i dRofus.
Installationerne omfatter, 230V og 400V stikkontakter, eludtag, arbejdsstationer,
installationer for apparatur og anlæg samt installationer i medicinske områder.
230V og 400V stikkontakter afsættes i antal og placering som angivet i dRofus og vist på
rumtegninger (for henholdsvis standardrum, skabelonrum eller unikrum). Stikkontakter
udføres som ”Dansk system” med HUN-jordbøsning / kontakt. Stikkontakterne udføres
som henholdsvis normal eller som UPS-forsynede.
I medicenske rum anvendes der primært stikkontakter af hospitalstypen med fladt
faseben. Kun stikkontakter til patientmedbragt udstyr som fx telefon- og tabletoplader,
bærebar PC mv. udføres som almindelige stikkontakter med rundt faseben.
I ikke-medicinske områder anvendes almindelige stikkontakter med runde faseben. Der
anvendes ikke EDB-stikkontakter med skrå faseben.
Ud over de ovenfor nævnte stikkontakter, afsættes stikkontakter og faste udtag til
apparatur, maskiner og anlæg i henhold til udstyrslisterne i dRofus.
Neonatal
I neonatalafsnittet udføres patientværelser og akutrum med hhv. B- og C-forsyning.
Primært er alle stikkontakter B-forsynet. Dog etablers tre stikkontakter i hvert sengepanel
som forsynes fra UPS. Alle UPS-stikkontakter udføres med tydelig mærkning for UPS i
lighed med det eksisterende hospital.
Medicinske områder, gruppe 1 og gruppe 2 rum udføres efter DS/HD 60364-7-710.
Omfanget af rum fremgår af dRofus samt på oversigtstegninger:
NHH1_K07_E4_H01_T637_N001 – Oversigtstegning, Medicinske områder, Etage 4
NHH1_K07_E5_H01_T637_N001 – Oversigtstegning, Medicinske områder, Etage 5
NHH1_K07_E6_H01_T637_N001 – Oversigtstegning, Medicinske områder, Etage 6
NHH1_K07_E7_H01_T637_N001 – Oversigtstegning, Medicinske områder, Etage 7
Generelt udføres alle installationer uskærmet med mindre andet er specificeret i dRofus
under de pågældende komponenter / apperater.
Der henvises i øvrigt til følgende notat:
13.4.15 NHH1_C13-01_K07_B02-02_Stikkontakter
Stikkontakter
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Generelt
Alle stikkontakter udføres uden afbryder. Stikkonatkter udføres med dansk systemjord.
Generelt beskyttes alle stikkontakter tilsluttet TN-S system med HPFI-relæ. Stikkontakter
forsynet fra medicinske IT-tavler beskyttes udelukkende med automatsikringer.
Generelt anvendes følgende typer af stikkontakter:
230 V Stikkontakt, 2-pol med jord, rundt faseben
230 V Stikkontakt, 2-pol med jord, fladt faseben
230 V Stikkontakt, 2-pol med jord, fladt faseben m. lys
Der anvendes ikke EDB-stikkontakter med skråtstillede faseben.
Hvor stikkontakter er forsynet fra UPS mærkes disse i henhold til hospitalets standard for
dette.
Hvor stikkontakter er udført med lys, lyser lyskilden kun når en stikprop er tilsluttet.
Fritsiddende komponenter
Fritsiddende stikkontakter monteres direkte i dåser indstøbt i beton, indmuret i vægge eller
i dåser monteret forfra i pladdevægge. Alle fritsiddende komponenter monteres i
komponentrammer hvori flere forskellige indsatse for kan sammenbygges. Heri blandt kan
nævnes:
Stikkontakter
Stikkontakter, PE
Tilslutning for A/V-udstyr
Dataudtag
Øvrigt afbrydermateriel
Følgende er gældende for komponentrammer:
Type: Ramme med afrundede vertikale sider.
Dimensioner: Bredde 63 mm.
Dybde 8,5 mm
Højde tilpasset indsatser.
5 mm afstand mellem indsatser.
Farve og overflade: Hvid med ætset overflade.
Kapslingsklasse: IP20
Følgende er gældende for fritsiddende stikkontakter:
Type: 2-pol stikkontakt med jord, passende til 1½ modul.
Farve og overflade: hvid m. ætset overflade
Kapslingsklasse: IP20
Mærkestrøm: 16 A
Mærkespænding: 250 V
Forsikring: Maks. 16 A.
Type: 2-pol hospitalsstikkontakt med jord, passende til 1½ modul.
Farve og overflade: hvid m. ætset overflade
Kapslingsklasse: IP20
Mærkestrøm: 16 A
Mærkespænding: 250 V
Forsikring: Maks. 16 A.
Type: 2-pol hospitalsstikkontakt med jord og kontrolollys, passende til 1½ modul.
Farve og overflade: hvid m. ætset overflade
Kapslingsklasse: IP20

Mærkestrøm: 16 A
Mærkespænding: 250 V
Forsikring: Maks. 16 A.
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Installationskanaler
Installationskanaler anvendes hvor der er en høj koncentration af installationsmateriel.
Installationskanalerne kan anvendes både vertikalt og horisontalt.
Generelt skal der ikke anvendes værktøj til montering af komponenter i installationskanalerne.
Dåser, indsatse og rammer klipses i kanalbunden. Efterfølgende klipses kanallåg i.
Synlige installationskanaler, dimension 70x130mm:
Hvor installationskanalerne er monteret synligt er disse udført i zinkbehandlet pladestål
0,8 mm tykkelse og pulverlakeret i Ral 9010, glans 20. Installationskanalen er udført med
indvendigt låg.
Generelt er alle synlige installationskanaler helt eller delvist planforsænket i pladevægge.
Enkelte steder kan installationskanaler være monteret direkte på betobsøjler og –vægge
hvor nedføring af installationer ikke kan udføres skjult.
Skjulte installationskanaler, dimension 70x130mm:
Hvor installationskanalerne er skjult over nedhængte lofter, monteres kanalerne på laskeplader på hovedføringsveje, på konsoller eller på vægge over nedhængte lofter. Installationskanalerne er udført i zinkbehandlet pladestål 0,8 mm tykkelse og pulverlakeret i Ral
9010, glans 20.
Følgende er gældende for stikkontakter indbygget i installationskanaler og sengepaneler:
Type: 2-pol stikkontakt med jord, passende til 1½ modul.
Farve og overflade: hvid m. ætset overflade
Kapslingsklasse: IP20
Mærkestrøm: 16 A
Mærkespænding: 250 V
Forsikring: Maks. 16 A.
Type: 2-pol hospitalsstikkontakt med jord, passende til 1½ modul.
Farve og overflade: hvid m. ætset overflade
Kapslingsklasse: IP20
Mærkestrøm: 16 A
Mærkespænding: 250 V
Forsikring: Maks. 16 A.
Type: 2-pol hospitalsstikkontakt med jord og kontrolollys, passende til 1½ modul.
Farve og overflade: hvid m. ætset overflade
Kapslingsklasse: IP20
Mærkestrøm: 16 A
Mærkespænding: 250 V
Forsikring: Maks. 16 A.
Arbejdsstationer
Generelt udføres arbejdsstationer som 2 stk. 230 V stikkontakter med runde faseben samt
1 dobbelt PDS-udtag. Arbejdsstationerne udføres som planforsænket installation i
pladevægge eller i installationskanaler. Over nedhængte lofter udføres arbejdsstationerne
i installationskanaler monteret på fx vægge, laskeplader på hovedføringsveje eller på dæk.

Skærme
Generelt placeres 1 stk. 230 V stikkontakt og 1 dobbelt PDS-udtag for hver skærm.
Udtagene placeres i 2100 mm over færdigt gulv til overkant udtag.
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Sengepaneler
Alle sengepaneler udføres som standardiserede paneler. Panelerne udføres generelt som
vandrette paneler i 2 meters længde. Hvor pladsforfoldene ikke tillader vandrette paneler,
udføres panelerne lodrette. Panelerne er pulverlarkerede i Hvid ral 9010, glans 20.
CE mærkede sengepaneler udført i henhold til DS/EN ISO 11197 leveres komplet med
færdigmonteret elmateriel, inkl. el-komponenter, interne ledningsforbindelser,
luftartskoblinger, og interne kobberrørsinstallationer hertil.
Panelerne leveres med 2 spor - et for henholdsvis el og luftarter. Adskillelsen mellem de 2
spor skal være 100%.
Minimum størrelse for begge spor skal være 95 x 65 mm. Minimums højde på
sengestuepanelet
skal være 214 mm og 72 mm i dybden.
Paneler må ikke udføres med buede kanter, dog skal toppen af panelet være skrå,
således at
man ikke kan bruge panelet som fralægningsplads.
Der udføres to huller i bagsiden af paneler for fremføring af el og luftarter, placeret i hver
sin
side af panelet, el i øverste spor og luftarter i nederste spor.
Alle paneler projekteres i to for hinanden spejlvendte versioner. Således at indføring af
luftarter i panelerne altid vender mod gangarealet hvorfra forsyningen kommer.
Ved vandrette paneler skal der være monteret fast kulisseskinne i hele sengepanelets
længde. Universal kulisseskinne 10 x 30 mm med skrå overside og spor i bunden for at
fastholde kugle fra kulisseklo, placeres under begge spor altså i bunden af panelet.
I bunden af sengestuepanelet skal der være et særskilt rum til fremføring af luftarter,
rummet
skal være adskilt med et fast skillestykke der ikke kan fjernes.
Luftartkoblinger skal være type skandinavisk standard (mini) og være rettet fremad.
Trykfod
af metal og i koblingen skal der være indbygget service ventil og samtlige O-ringe skal
være
samlet i én enhed for at minimere service omkostninger.
Ved hver luftartkobling skal der angives navn eller kemisk symbol for luftarten ved
gravering i
frontpladen.
Samtlige rør for luftarter udføres i affedtede kobberrør, samlet ved lodning med godkendt
kobberloddefittings.
Udtag for lufterter og 230 V stikkontakter sskal placeres med en indbyrdes respektafstand
på min. 200 mm.
El materiel skal kunne klikkes i det øverste spor. Der skal være kobber-jordskinne i hele

panelets længde hvor alle løse komponenters beskyttelsesleder skal forbindes til. El
materiel
forbindes indbyrdes og afsluttes i klemrækker ved tilslutnings punktet for
udligningsforbindelsen.
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Generelt fremføres forsyninger til sengepaneler skjult i vægge. Rør for luftarter installeres
direkte i pladdevægge. El-installationer fremføres i trækrør for hhv. stærkstrøm og
svagstrøm.
Eksempler på bestykning er vist i detaljemappen, tegningsnummer
NHH1_K07_EX_H05_T631_N001
Endeligt omfang af sengepaneler fastlægges i forbindelse med hovedprojektet.
Generelt kan sengepaneler være udført med:
x stk. 230 V alm. Stikkontakter til patientbrug
x stk 230 V Hospitalsstikkontakter
X stk. 230 V Hospitalsstikkontakt, UPS-forsynet.
x stk PDS, dobbelt
Hjertestop-kald
Patientkald, trækkontakt
PE-klemme
Ilt, O2
Medicinsk, atmosfærisk trykluft, APM.
Medicinsk vakuum, AZM.
Diatermisug, DIS.
Anæstesisug, AGS.
Forsyning til brugsgenstande
Det forudsættes at alt apperatur der anvendes i medicinske områder opfylder
bestemmelserne i DS EN 60601-serien. Alt udstyr til medicinsk anvendelse skal udføres
med stikprop med fladt faseben / hospitalstypen.
4.13.6 Vedvarende energi – intern forsyning
Solcelleanlæg
Der etableres solcelleanlæg på tagfladerne på plan 8. Det samlede areal anslås til at blive
2.600m2. Solcellerne opstilles med en hældning på 45°. Anlæggene fastgøres på
tagfladerne med et ballastsystem. Invertere placeres i vejrbestandige kabinetter på tagene
umiddelbart ved de paneler der er tilsluttet. Invertere tilsluttes til kanalskinnerne i de fire elteknikskakte.
4.13.7 Kommunikation og inforamtion
Patientkaldeanlæg
Patientkaldeanlæg etableres i henhold til specifikation fra Region Hovedstaden IMT,
version 0.79, 2012.10.01, Ascom. Dog med yderligere specifikation fra bygherren.
Det forventes at der etableres trækkontakter i forbindelse med:
Sengestuer og dertilhørende badeværelser
HC-toiletter
Områder med patientophold
Det forventer, at der i ganglinjer ved sengestuer placeres lokal visning af patientopkald på
fx lofthængte displays, samt på skærm i vagtstuen, som viser hvorfra opkaldet kommer.
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4.13.8 Information
Optagetanlæg
I forbindelse med undersøgelses- og behandlingsrum etableres optagetlamper i
gangarealer. Således undgår patienter og personale at blive forstyret i U/B-situationer.
Hver optagetlampe styres af 1-polet afbryder med kvitteringslampe i det pågældende U/Brum.
Ur-anlæg
Generelt forberedes alle undersøgelses- og behandlingsrum, personaleopholdsrum,
vagtsstationer mv. med installation for centralt uranlæg. Endeligt omfang fremgår af
dRofus.
Alle ure styres og strømforsynes via PDS-udtag, PoE. Det er forudsat, at urene styres af
ur-server fra det eksisterende hospital. Ure leveres og monteres af bygherren. Der
etableres et enkelt PDS-udtag pr. ur.
4.13.9 Audio, video og antenne
AV-anlæg
I forbindelse med skærme i møderum, personalerum og lign. etableres planforsænkede
installationer for tilslutning af PC med lyd og billede til den pågældende skærm.
4.13.10 Beskyttelse
4.13.10.1 Overspændingsbeskyttelse
Lynbeskyttelse
Der udføres et lynbeskyttelsesanlæg jf. DS EN 62305-serien. Anlægget udføres med
maskenet på alle tagflader der skal beskyttes. Nedledere føres ned til
fundamentsudligningen skjult i facadekonstruktionerne.
Lynbeskyttelsesanlæg omfatter henholdvis den ydre beskyttelse/lynbeskyttelse:
Sikring mod direkte lynnedslag i/på bygningen eller nær ved. Her efter benævnt
lynaflederanlæg.
Den indre beskyttelse, transientbeskyttelse
Sikring der minimerer risikoen for, at installationer eller udstyr bliver forstyrret eller
tager skade som følge af et lynnedslag i eller nær ved installationen. Her efter
benævnt transientbeskyttelse. I hovedtavler etableres transientbeskyttelse type 1. I
etagetavler og undertavler etableres transientbeskyttelse type 2.
Lynaflederanlæg
Omfang af lynaflederanlæg skal fastlægges ved en risikovurdering i henhold til EN 62305,
del 2. Lynaflederanlæg kobles til jordingselektroder / fundamentsjordsystemet.
Anlægget projekteres med målepunkter på tagfladerne for kontrolmåling.
Lynaflederanlægget skal overholde IEC 62305 serien og anslås udført i
Beskyttelsesklasse 2.
Nedledere skal følge søjler i bygning vertikalt i facaden og er således placeret med en
indbyrdes afstand på ca. 8 meter. Således indfries krav til både et klasse 1 og 2 anlæg.
Anlægsbeskrivelse
Anlæggene skal udføres i henhold til Dansk standard, herunder:

DS/EN 62305-1 Lynbeskyttelse – Del 1: Generelle principper
DS/EN 62305-2 Lynbeskyttelse – Del 2: Risikovurdering
DS/EN 62305-3 Lynbeskyttelse - Del 3: Beskyttelse af bygningskonstruktioner og
personer
DS/EN 62305-4 Lynbeskyttelse - Del 4: Elektriske og elektroniske systemer inden
for bygningsstrukturer
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Opledere fra fundamentsjorden tilsluttes nedlederene i facaden.
Korrosionsforhold
På tagflader hvor tagrender og inddækninger er udført med zink eller andet metal, skal der
altid anvendes aluminiumsledere til indfang og nedledere.
Indfangningsanlæg
Den maksimale maskevidde i et klasse 2 anlæg er 10 x 10 m og maksimal afstand på
nedledere på 10 m.
Hvor længden af aluminiumsledere i indfang og nedledere overstiger 25 m skal der
indsættes ekspansionsstykker i lederen.
Alle metallisk ledende dele (taghætter m.v.), der ikke er dækket af
lynindfangningsanlægget, på tagfladen eller facaden, skal udlignes til dette
lynaflederanlæg.
Lederer
Indfangeranlæg og nedledere etableres med massive Ø10mm aluminiumstråd
4.13.11 Udligningsforbindelse
Der udføres et komplet potentialudligningsnet, gennem alle bygninger. På hver etage
etableres et vandret udligningsnet, som sammenkobles med et lodret net på alle lodrette
føringsveje. På en af de vandrette hovedføringsveje gennem alle føringsvejsforløb
oplægges et 25 mm2 blank kobber kabel. På alle lodrette kabelstiger oplægges ligeledes
et 25 mm2 blank kobber kabel. Disse samles alle på alle etager med godkendte
pressesamlinger.
Alle kabelbakker, gitterbakker og kabelstiger forbindes elektrisk sammen, dvs. hvor
samlingerne er lavet med skruer og beslag sløjfes udligningsforbindelser over samlinger
med mindre producenten af føringsvejene godkender samlingerne som fuldt elektrisk
ledende. Hvor bakker brydes gennem vægge, sløjfes udligningsforbindelser mellem de to
bakker.
Den oplagte kobberleder skal opmærkes med holdbar gul/grøn mærkning pr. 5 m.
I traforum og rum med hovedindføringer for vand, varme, køl, sprinkler mv. udføres
udligningsforbindelser.
Gulve i bade- og omklædningsrum potentialudlignes til metalnet i gulvet i hele rummets
udstrækning. Halvledende gulve i eksempelvis traumerum udlignes til udligningsplint over
loft i pågældende rum.
Supplerende udligningsforbindelse
Der etableres udligningsforbindelse til alle tavler fra hovedjordskinne.
Medikoteknisk udligningsforbindelse
Generelt udføres alt potentialudligning af medicinske områder i henhold til DS/HD60364-7710:2012.
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Dvs. at følgende bygningsdele her i udlignes:
Stikkontakter og udtag
Radiator m motorventil ved radiator
Dørpaneler
Installationskanaler
Ventilationskanaler
Loftliste
Hængesøjler
OP lamper
Armeringsnet i gulve
Dørrammer
Vinduesramme
Lysarmaturer
Rør af metal inkl. Gasarter
Patientlejer og lign.
4.14 IT Infrastruktur
Generelt udføres alle IT installationer i henhold til gældende ”Standard for Passiv
infrastruktur, version 1.11” udarbejdet af Region Hovedstaden IMT Arkitektur &
Driftskoncepter. Standarden er baseret på struktureret kobberkabling projektereret og
udført i henhold til DS-484, EN50173 og EN50174. IT-infrastrukturen planlægges og
projekteres i nært samarbejde med Region Hovedstaden CIMT, der skal godkende
løsningerne.
Der etableres en fysisk IT-infrastruktur, hvor der ikke er dedikerede PDS-stik for hverken
Fælles-IT eller Teknisk-IT. Opdelingen sker på switch-niveau, hvor der er dedikerede
switche for Fælles-IT og dedikerede switche for Teknisk-IT. Yderlig markering/opdeling
sker ved at anvende farvede patchkabler:
For Teknisk-IT anvendes der røde patchkabler.
For Fælles-IT anvendes der standard grå patchkabler.
Der etableres underkrydsfelter (UX) for IT-installation på hver etage, således at der opnås
størst muligt dækningsområde fra hvert krydsfelt. Maksimal længde fra patchpanel i
krydsfelt til udtag er 90 m.
Se topologiskitse herfor og plantegninger med dækningsområder.
Hvert underkrydsfelt forbindes via fiberoptiske kabler redundant og med alternativ
fremføring til de to eksisterende hovedkrydsfelter (HX.1 og HX.2) på det eksisterende
hospital HvH.
Struktureret kobberkabling udføres som kategori 6A UTP.
Fiberoptiske forbindelser mellem de eksisterende hovedkrydsfelter (HX.1 og HX.2) og
underkrydsfelter etableres som 48-leder singlemode.
Fra krydsfelterne føres der over loft struktureret kabling til alle rum i bygningen. Endelig
bestykning af rum afventer rumprogrammeringen. Der henvises endvidere til
standarden ”WiFi og LAN i forbindelse med Kvalitetsfondsbyggerierne (suppleringsnotat)”
version 1.00 udarbejdet af Region Hovedstanden IMT vedrørende antal - og placering af
stik.
Anlæg/systemer som forberedes tilslutning til IT-infrastruktur
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I forbindelse med etablering af den fysiske IT-infrastruktur forberedes der for tilslutning af
øvrige anlæg/systemer.
Der forbedres for følgende:
BMS-anlæg
Patientkald
WLAN (WIFI)
DAS-anlæg
ADK/AIA-anlæg
Brandsikringsanlæg
TVO
TV over PDS
Info-skærme
Elevatorer
Dørtelefonanlæg
Ur-anlæg
Øvrige arbejdsstationer.
BMS-anlæg
Antal og placering af PDS-stik aftales i forbindelse med hovedprojektering.
Patientkald
Antal og placering af PDS-stik aftales i forbindelse med hovedprojektering.
WLAN (WIFI)
Som udgangspunkt for projekteringen af PDS-stik til WLAN anvendes Region
Hovedstaden IMT – Standard for Fysisk etablering af WLAN version 1.20.
PDS-stik placeres som udgangspunkt over demonterbar nedhængte lofter.
Der etableres PDS-stik i alle lokaler for access points, AP.
I gangearealer placeres der PDS-stik for hver ca. 10 meter til montering af access point,
AP.
I kældergange/tunneller placeres der PDS-stik for hver ca. 30 meter til montering af
access point, AP.
I større lokaler (kantiner, auditorium mv.) placeres der PDS-stik for hver ca. 300-400 m2.
I forbindelse med elevatorer skal der etableres et PDS-stik på taget af elevatorstol til
montering af access point elevatorstolen.
DAS-anlæg
Antenner for DAS-anlæg forudsættes tilsluttet i disponibel RJ45 stik i dobbelt PDS-stik for
WLAN / access points, AP.
ADK/AIA-anlæg
Antal og placering af PDS-stik aftales i forbindelse med hovedprojektering.
Brandsikringsanlæg
Antal og placering af PDS-stik aftales i forbindelse med hovedprojektering.
TVO, tv-overvågning
Antal og placering af PDS-stik aftales i forbindelse med hovedprojektering.
Som udgangspunk placeres der PDS-stik ved alle indgange til bygningen og ved indgang
til afdelinger.
Der afsættes PDS-stik til gangovervågning i akutmodtagelsen.
Der afsættes PDS-stik til total TVO dækning af P-kælder.
Der afsættes PDS-stik til total TVO dækning af tunnel på etage 2.

TV over PDS
Antal og placering af PDS-stik aftales i forbindelse med hovedprojektering.
Info-skærme
Antal og placering af PDS-stik aftales i forbindelse med hovedprojektering.
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Elevatorer
Der afsættes/projekteres PDS-Stik i forbindelse med alle elevatorer til lovpligtig
kommunikation fra elevatorstolen.
Dørtelefonanlæg
Der etableres som udgangspunkt PDS-stik ved hovedindgangen og indgange til
afdelinger.
Uranlæg
Der etableres PDS-stik til ure (et enkelt stik pr. ur) PDS-stik udføres som et dobbelt PDSstik over nedhængt til forsyning af to ure.
Øvrige arbejdsstationer
Omfanget af PDS-stik i arbejdsstationer og sengestuepaneler afklares i forbindelse med
brugermøder og projektforslaget.
4.15 Sikring
4.15.1 Trygt hospital
Ved ”Trygt hospital” forstås kontrolleret adgang til alle afdelinger. Den enkelte afdeling
betragtes som en enhed, hvor der er fuld kontrol med alle døre ind til afdelingen: Når
personer først er kommet inden for enheden, kan de ikke bevæge sig frit på hospitalet
mellem de enkelte afdelinger (Adgangskontrollerede zoner).
Sikringsanlægget projekteres med en fleksibilitet med hensyn til zoneopdelingen.
Princip for projektering af adgangskontrol (ADK)
Systemopbygning:
Det overordnet princip for system opbygningen af adgangskontrol-anlægget er som
følgende:
Adgangskontrol-anlægget
opbygges
som
et
centralanlæg,
hvor
dørekontroller/låsestyringer placeres i undercentraler (UC) i krydsfeltrum. Undercentralerne
kobles til hovedcentralen/ADK-server via den fysiske IT-infrastruktur (PDS-stik), se skitse
herunder:

ADK-dørtyper:
Der projekteres som udgangspunkt med tre ADK-dørtyper:
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1. ADK01 og ADK11) Overvåget dør (dør overvåges via hovedcentral – åben/lukket
og låst/oplåst – ingen styring)
2. (ADK02 og ADK12) Adgangskontrolleret dør uden kortlæser/dørtelefon (dør kan
tidsstyret og af/oplåses fra hovedcentral/klient PC)
3. (ADK03 og ADK13) Adgangskontrolleret dør med kortlæser/dørtelefon (dør kan
tidsstyres og adgangskontrolleres via brugerens adgangskort)
Døre med adgangskontrol:
 Primære ind- og udgangsdøre i bygningsskallen adgangskontrolleres med ADKdørtype ADK03 eller ADK13.
 Sekundære døre i bygningsskallen (flugtvejsdøre og lignende) bestykkes med
ADK-dørtype ADK01/ADK11 eller ADK02/ADK12.
 Døre ind til de enkelte afdelingen (herunder også indgange via trapperum og
elevatorer) adgangskontrolleres med ADK-dørtype ADK03/ADK13 (afdelingerne
opdeles i adgangskontrolleret zoner).
 Døre ind til krydsfeltrum adgangskontrolleres med ADK-dørtype ADK03/ADK13.
 Døre ind til medicinrum adgangskontrolleres med ADK-dørtype ADK03/ADK13.
Alle ADK-døre som også skal anvendes som flugtveje i beggeretninger projekteres
således at disse døre automatisk oplåses i tilfælde af brand i det pågældende område
udføres som signaludveksling mellem ABA og ADK.
Døre med dørtelefon:
Der etableres kun dørtelefoner på døre med adgangskontrol.
 Primære indgangsdøre i bygningsskallen (hovedindgangen, indgange fra Pkælder, mv.) forsynes med dørtelefoner.
 Primære indgangsdøre til de enkelte afdelinger forsynes med dørtelefoner.
 Der placeres svartelefoner i hovedreceptionen som betjener dørtelefoner i
bygningsskallen.
 Der placeres svartelefoner i de enkelte afdelingsreceptioner som betjener
dørtelefoner til den pågældende afdeling.
forberedes
for
svartelefoner
på
håndholdt
 Dørtelefon-anlægget
enheder/smartphone/PC’er og lignende (men er ikke indeholdt i hovedprojektet –
typer skal specificeres inden hovedprojektering, IOS/Android/Windows mv.).
Kortteknologi/krypteringsstandard:
I forbindelse med dialog/teknikmødet blev kortteknologi/krypteringsstandard drøftet. På
eksisterende hospital anvender man i dag en ”ældre” version af Mifare-standarden. På
dialog/teknikmødet var der er enighed om, at det nye ADK-anlæg skal projekteres ud fra
en mere tidsvarende og sikker teknologi, dog skal den nye teknologi være kompertibel
med de eksisterende kortlæsere (nye adgangskort skal kunne anvendes i det
eksisterende ADK-anlæg)
Det anbefales, at det nye ADK-anlæg projekteres ud fra Mifare desfire EV1 standarden.
Integration med eksisterende ADK-anlæg, managementsystem og kortproduktion skal
afklares i forbindelse med hovedprojektering.
Princip for projektering af elektronisk sikring (AIA)
Skalsikring:
I henhold til dispositionsforslag udføres der skalsikring af nybyggeriet i form af

overvågning mod gennembrydning og oplukning af døre og vinduer.
På dialog/teknikmøde afholdt den 10.11.2015 samt efterfølgende notat (13.4.10
NHH1_C13-01_K07_B02-02_Elektronisk sikring og adgangskontrol) udgår ovennævnte.
Da en elektronisk sikring af f.eks. vinduer/døre ikke give mening, da patienter på
patientværelser kan åbne og lukke vinduer på et vilkårlig tidspunkt på døgnet og dermed
aktivere AIA-alarmen.
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Princip for projektering af TV overvågning (TVO)
Der forberedes for evt. TVO (PoE kamera) i forbindelsen med udførelsen af IT
installationen.
Antal og placering af PDS-stik aftales i forbindelse med hovedprojektering.
 Som udgangspunk placeres der PDS-stik ved alle indgange til bygningen og ved
indgang til afdelinger.
 Der afsættes PDS-stik til gangovervågning i akutmodtagelsen.
 Der afsættes PDS-stik til total TVO dækning af P-kælder.
Kamera og VMS (Video Management System) er bygherre leverancer.
4.16 Automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA)
Der installeres et central ABA anlæg, der suppleres med undercentraler. Anlægget er
selvstændigt og betjener udelukkende nybyggeriet, NHH.
Hovedcentral placeres i den nordlige indsatstrappe, efter aftale med det lokale
redningsberedskab. I den sydlige indsatstrappe opsættes betjeningspanel. Ligeledes
placeres et betjeningspanel i forrummet til sprinklercentralen.
ABA-anlægget udføres med adressérbare detektorer og kortslutningsisolatorer iht. DBI
Retningslinje 232 Automatiske brandalarmanlæg, afsnit 6.4.1.
I 10 kV koblingsrum, transformatorrum, hovedtavlerum og UPS-rum detekteres via
aspirationsanlæg.
Dækningsområder for de enkelte undercentraler koordineres med dækningsområder for
sprinkleranlægget.
Ved svigt i det centrale anlæg vil undercentraler automatisk overtage det centrale anlægs
funktion.
Der placeres O-planer ved hovedcentral samt ved betjeningspanel i sydlige indsatstrappe.
Ved centraludstyret ved den nordlige indsatstrappe, samt ved betjeningspanelet i
indsatstrappe 2 placeres 1 sæt papirtryk af samtlige indsatskort (O-planer).
ABA anlægget udføres som det overordnede brandtekniske anlæg, og vil således være
styrende for øvrige brandtekniske anlæg.
Der udføres detektorer både over og under nedhængte lofter samt i hulrum. Såfremt
følgende 3 betingelser alle er opfyldt vil detektering over nedhængte lofter underlades:
1. Hulrummets rumfang skal være mindre end 100 m3
2. Hulrummet må ikke anvendes til oplag
3. Det samlede åbningsareal i det nedhængte loft skal være mindre end 10%
ABA-anlægget er styrende for andre brandtekniske aktive anlæg, og vil ved detektering af
brand:
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Sikre alarmoverførsel til redningsberedskabet.
Aktivere det automatiske varslingsanlæg, AVA.
Sikre at elevatorer i det nærliggende område kører til etage E4 og lukker dørene
op. Herefter skal relevante elevatorer kunne betjenes af redningsberedskabet.
Sikre aktivering af bypass-anlægget (ventilation) og samtidig give signal til CTSanlægget som herefter sikre stop i den almindelige udsugnings ventilator.
Ligeledes vil ABA-anlægget sikre at relevante røg- og brandspjæld aktiveres i
udsugningskanalen.

Nøgleboks samt rød blitz placeres ved indgang i forbindelse med ABAhovedcentral/undercentral evt. overvågning af nøglerøret skal aftales med
redningsberedskabet.
Den endelige placering af blitz og nøgleboks aftales med redningsberedskabet ifm.
detailprojekteringen.
ABA-anlægget vil blive udført i henhold til følgende retningslinjer:



DBI Retningslinje 001-006 Automatiske brandsikringsanlæg og
DBI Retningslinje 232.

Sammenkoblede anlæg skal udføres i henhold til DBI Retningslinje 006
4.17 Automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL)
Der udføres ABDL-installationer på døre og porte, iht. brandstrategirapporten og
arkitektens tegninger.
Døre vil blive bestykket med holdemagneter indbygget i dørpumpe-funktionen og i porte vil
holdemagneten være indbygget i portautomatikken.
Automatiske branddørsanlæg udføres tilkoblet det centrale ABA anlæg, og aktiveres på
baggrund af lokal detektering.
På døre med dørautomatik og ABDL, skal automatikken frakobles når ABDL anlægget
aktiveres.
Der udføres udløsertryk ved ABDL døre.
ABDL-anlæg skal udføres efter DBI Retningslinje 231, Automatiske
Branddørlukningsanlæg.
4.18 Automatisk varslingsanlæg (AVA)
Der udføres automatisk varslingsanlæg iht. brandstrategirapporten.
Talevarsling:
I områder hvor der skal udføres talevarsling projekteres talevarslinganlægget som et
central styret anlæg.
Projekteringen udføres i henhold til:
• DBI retningslinjer 024 udgave 2, Maj 2011
• DBI retningslinjer 006 sammenkoblede brandsikringsanlæg
• Brandstrategirapport for projektet
Tonevarsling:

Tonevarsling projekteres som en del at ABA-anægget.
Personalevarsling:
Afklares i hovedprojekteringen.
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Overordnet brandstrategi

5.1 Generel beskrivelse
I hovedgrebet for NHH er der lagt stor vægt på at skabe så stor lethed og åbenhed som
muligt, for at skabe modspil til det eksisterende Hvidovre Hospital.
Hovedgrebet giver sig til udtryk i en let bygning, hvor glasfacader, gårdrum og det panoptiske rum tilfører bygningerne denne ønskede åbenhed.
Fra bygningernes centrale ankomstområde med direkte adgang fra parkeringskælderen, vil
der blive skabt et åbent udtryk med visuel forbindelse til de forskellige etager. Åbenhed er
således bygningens gennemgående tema.
Strategien for brandsikring er derfor tilrettelagt ud fra et ønske om at muliggøre denne
åbenhed ved at tilføre bygningen den nødvendige brandsikkerhed i form af passive og
aktive brandsikringssystemer og etablere et samspil mellem disse – med andre ord at tilrettelægge brandstrategien ud fra den ønskede funktion frem for at begrænse funktionen ud
fra traditionelle brandsikringsprincipper.
Der er således ikke tale om et traditionelt og ukompliceret byggeri efter Energistyrelsens
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, men et byggeri, hvor brandsikkerheden nødvendigvis må dokumenteres på anden vis.
Bygningsreglementets formålsparagraffer om at der skal skabes tilfredsstillende tryghed
mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og på omliggende grunde,
samt forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet kompromitteres
ikke.
5.2 Bygningens anvendelse og opdeling i anvendelseskategorier
Bygningerne skal anvendes som en udvidelse af det eksisterende hospitals funktioner og
indrettes med følgende anvendelse:
E2:
Tunneletage. Ikke til personophold, men udelukkende til sygehusets logistiksystem. Der vil
dog forekomme servicering af logistiksystemet, hvorfor der I mindre omfang kan forefindes
personer I etagen.
E3:
Parkeringskælder. Parkeringskælderen er en udvidelse af den eksisterende parkeringskælder. Her etableres systemcentral for vandsprinkler anlæg samt teknikrum for ventilation
og teknik.
Parkeringskælderen er den primære adgangsvej for patienter og personale til sygehusafsnittet.
E4:
På ambulatorieetagen indrettes foyer og cafe-/kioskområde, FAM, herunder ambulancehal,
traumerum, billeddiagnostisk afsnit og vagtlægefaciliteter med tilhørende kontorafsnit, patientstuer samt et mindre antal patientstuer, depoter, skyllerum med andre tilhørende faciliteter.
Tillige er der udgang til en alle gårdrum.
E5-E7:
Etagen anvendes som sengeetage med tilhørende faciliteter, herunder personaleområder.
De enkelte etager opdeles i anvendelseskategorier jf. Bygningsreglementets anvisninger.
Anvendelseskategorierne for de enkelte afsnit fremgår af brandplanerne.

Det bemærkes, at f.eks. et kontorafsnit som normalt klassificeres som anvendelseskategori
1, på en sengeetage klassificeres sammen med denne i anvendelseskategori 6, idet disse
ikke nødvendigvis er brandmæssigt adskilt fra selve sengeafsnittet og/eller dettes flugtveje.
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5.3 Flugtveje og redningsforhold
Flugtveje og redningsforhold er tilrettelagt ud fra en flugtvejsstrategi med udgangspunkt i
følgende to hovedpunkter:
I traditionelt byggeri tilrettelægges flugtveje normalt, så personer flygter helt til terræn i det
fri. I nærværende byggesag er der tale om et hospitalsbyggeri, hvor det ikke vil være hensigtsmæssigt at evakuere patienter helt til terræn i det fri. Flugtvejsstrategien tilrettelægges
derfor således, at der primært gøres brug af horisontal evakuering til sikker zone i bygningen. Dog sikres det, at personer under f.eks. svigt kan evakueres helt til terræn i det fri –
direkte eller via det videre flugtvejssystem.
Stigeredning er under normale forhold en tids- og ressourcekrævende redningsindsats og
vil oftest være forbundet med fare for såvel personer som skal reddes, som for indsatsmandskabet. I det aktuelle byggeri, vil der som udgangspunkt være tale om patienter, som
i større eller mindre grad kan være svækkede, eller ikke selvhjulpne. Redning via redningsåbninger anses derfor ikke egnet til det aktuelle byggeri, hvorfor sikkerhedsniveauet
må etableres på anden vis.
Evakueringsstrategien sikrer derfor, at evakuering og redning kan ske via bygningernes
flugtvejssystem, inden der opstår kritiske forhold for personerne.
For at opnå dette opdeles bygningens sengeafsnit i mindre brandmæssige enheder end
normalt, således at evakueringstiden kan nedsættes, idet der vil være tale om relativt få
personer/senge som skal evakueres til anden sektion.
Bygningernes flugtveje er indrettet sammenfaldende med de normale trafikveje. Samtlige
flugtveje er udført med flugtvejs- og panikbelysning.
Flugtveje i områder med sengetransport er indrettet med en fri bredde på mindst 260cm,
således at to senge kan passere hinanden. På plan 5-7, hvor der indrettes kontorafsnit i
tilknytning til sengeafsnit kan flugtvejs-bredden gennem kontorafsnittene nedsættes til
180cm, såfremt der kun vil ske sengetransport i forbindelse med evakuering – og kun i en
retning.
Flugtveje i foyer og caféområde samt i det panoptiske rum (anvendelseskategori 3) er som
udgangspunkt indrettet med en bredde som svarer til mindst 1cm pr. person som forventes
at benytte flugtvejen, dog minimum 130 cm.
Flugtvejsbredden kan være indskrænket punktvis, f.eks. ved de bærende betonsøjler samt
ved de brandmæssigt opdelende døre.
Alle døre i flugtveje åbner i flugtretningen, hvor denne kan forudses (ved horisontal evakuering vil flugtvej i begge retninger kunne forekomme alt afhængig af brandens placering).
Brandmæssig opdelende døre i flugtvejssystemet som i det daglige ønskes fastholdt i åben
stilling udføres med automatisk branddørslukningssystem.
Flugtvejssystemet på de enkelte etager er tilrettelagt, så der altid er mulighed for at flygte
eller evakuering i to retninger. Blinde ender overstiger ikke 6-7 meter.
Afstanden i et vilkårligt punkt i flugtvejssystemet til nærmeste trappe eller sikker zone overstiger ikke 12 meter på senge- og behandlingsafsnit og ikke 25 meter i øvrige afsnit, og
antallet af senge i en brandmæssig enhed som under svigt skal kunne evakueres er maksimalt 10.
Bygningerne er i hvert ”Senge U” udført med en trappe. De to trapper mod ambulanceve-

jen er udført som flugtvejs-/indsatstrapper (markeret med orange på brandplanerne) og
fører helt til terræn i det fri. De to trapper mod det eksisterende hospital (markeret med
lyserød på brandplanerne) fører ikke til terræn i det fri, men kan anvendes til vertikal evakuering til sikkert område, hvorfra der via det videre flugtvejssystem kan evakueres helt til
terræn i det fri.
Sengeelevatorer er indrettet for fortsat drift under brand, hvorfor disse kan anvendes til
vertikal evakuering af sengeliggende.
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5.4 Konstruktive forhold
Bygningernes bærende og stabiliserende system udføres i beton og dimensioneres ud fra
Eurocodes til at kunne modstå en brand i mindst 120 minutter.
Sekundære bærende elementer kan dimensioneres til – også ud fra Eurocodes – at kunne
modstå en brand i 60 minutter.
5.5 Brandtekniske installationer
Følgende brandtekniske installationer installeres i bygningerne:
Nødstrøm
Der etableres to uafhængige strømforsyninger til NHH
ABA
NHH er udført med fulddækkende automatisk brandalarmeringsanlæg. Centraludstyret er
placeret ved nordlig indsatstrappe, suppleret med undercentraler.
Det automatiske brandalarmanlæg udføres efter DBI´s Retningslinie 232.
Der overføres separat signal (uafhængigt af vandsprinkler anlægget) til redningsberedskabets vagtcentral. Detektering foretages med intelligente/multikriterie detektorer, som tilpasses de enkelte områder.
AVA
Alle områder i bygningerne udføres med automatiske varslingsanlæg. Varslingsprincipperne tilpasses bygningernes indretning og anvendelse i overensstemmelse med anbefalingerne i Energistyrelsens Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, herunder talevarsling, tonevarsling og personalevarsling.
Varslingsanlæg udføres efter DBI´s Retningslinie 24.
AVS
NHH udføres med fulddækkende vandsprinkler anlæg.
Vandsprinkler anlægget udføres efter DBI´s retningslinie 251/4001 og færdigprojekteres af
sprinklerentreprenøren efter producentens designmanual.
ABDL
Hvor døre i flugtveje som indgår i den brandmæssige opdeling ønskes fastholdt i åben
stilling udføres disse med automatiske branddørslukningsanlæg.
Branddørslukningsanlæg udføres efter princippet for ”fail-safe”, hvilket betyder, at svigt i
anlægget vil medføre lukning af branddøren.
Hvor en branddør skal etableres med anden dørautomatik skal dørautomatikken være
indrettet med funktion som et automatisk branddørslukningsanlæg. Kombinationer mellem
automatik og branddørslukningsanlæg skal have en samlet godkendelse.
De automatiske branddørslukningsanlæg udføres efter DBI´s Retningslinie 231 med lokal
detektering. Den lokale detektering skal sikre, at den enkelte branddør holdes åben indtil
der reelt konstateres røg i området. Herved sikres den hurtigste evakuering.
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Flugtvejs- og panikbelysning
Der udføres flugtvejs- og panikbelysning i alle flugtvejsarealer.
Flugtvejsbelysningen placeres således at der fra et vilkårligt sted i flugtvejen altid kan ses
mindst en belyst henvisning til flugtvej.
Flugtvejsarmaturerne udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse
nr. 518.
Der udføres panikbelysning i alle fællesarealer. I flugtvejsarealer udføres panikbelysningen, så der på gulvniveau opnås en belysning på mindst 1,0 lux. I øvrige fællearealer skal
der opnås en belysning på mindst 0,5 lux.
Flugtvejs- og panikbelysningen udføres og vedligeholdes i henhold til retningslinjerne i
stærkstrømsbekendtgørelsen, samt hvor ikke andet fremgår i henhold til Brandteknisk vejledning nr. 34. Flugtvejs.
Vandfyldte slangevinder:
Bygningerne udføres med vandfyldte slangevinder.
Slangevinder udføres med indbyggede kabinetter, i plan med væggenes overflader, og
skiltes med vinkelretstående skilte. Skilte udføres efter Arbejdstilsynets bekendtgørelser nr.
518 af 17. juni 1994 med ændringer og nr. 512 af 17. maj 2011.
Slangevinder udføres med 25 meter slange.
Slangevinde udføres iht. DBI's retningslinje 38.
ABV
Over elevatorkerner som placeres i egen brandmæssig enhed etableres automatisk brandventilation.
Brandventilationen udføres jf. DS/EN 12101 Brandventilation samt DBI's retningslinje 027.
Stigrør:
Der etableres stigrør i de 4 trapper.
Redningselevatorer
Sengeelevatorer udføres sikrede for styring og fortsat drift under brand. Sikringen udføres
efter anvisningerne i DS/EN 81-72 Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af
elevatorer – Særlig anvendelse for personen- og gods elevatorer – Del 72: Brandmandselevator, november 2005.
Ventilationsanlæg
Ventilationsanlæg udføres funktionsbaserede efter anvisningerne i DS 428 og dimensioneres for fortsat drift under brand. Der udarbejdes særskilt brandteknisk dokumentation for
ventilationsanlæggene i sammenhæng med ventilationsprojektet.

5.6 Brand- og røgspredning
Bygningerne sikres som udgangspunkt mod brand- og røgspredning ved opdeling i brandmæssige enheder efter anbefalingerne i Energistyrelsens Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.
Afvigelser herfra er sengeafsnit, hvor der ønskes stor åbenhed for patienter og pårørende
og stor overskuelighed for personalet.
Disse afsnit udføres uden brandmæssige adskillelser (brandceller) internt i den primære
brandmæssige enhed (brandsektion). Undtaget herfor er dog teknikrum, depotrum, skylle-

rum og lignende, som adskilles traditionelt.
Der kompenseres for afvigelsen ved at reducere størrelserne på de omhandlende brandmæssige enheder, hvorved evakueringstiden reduceres væsentligt og brandvæsnets indsatsmulighed tilgodeses.
Opdeling af bygningerne i brandmæssige enheder fremgår af brandplanerne.
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5.7 Redningsberedskabets indsatsmuligheder
Ved redningsberedskabets indsatsveje (langs ambulancevejen) via de to indsatstrapper er
etableret opmarchområder for to tunge og et let køretøj, således at afstanden til stigrør ikke
overstiger 10 meter. Ved opmarchområder er desuden etableret B-brandhane for vandforsyning til brandslukning.
Bygningernes udformning medfører relativt lange indsatsveje, hvilket der kompenseres for,
ved at den operative indsatsstyrke får en slangevogn stillet til rådighed og at der etableres
stigrør i de 4 trappekerne. Ved at etablere stigrør i alle 4 trapper reduceres slangeudlægningers længde.
Sygehusets eget beredskab videreføres på NHH.
Røgudluftning
Ventilationsanlæggene vil forblive i drift under brand, og vil derfor kunne bidrage til røgudluftning under indsats.
Oplukkelige vinduer disponeres i relation til brand for røgudluftning, samt for at evt. personer kan give sig til kende over for redningsberedskabet.
Røgudluftning af trapper
Trapperum røgudluftes via røglem i trapperummets top.
Røglem udføres med et åbningsareal på 1 m2 og åbnes ved hjælp af spindelmotor betjent
via afmærket betjeningspanel placeret umiddelbart inden for indgangsdøren fra terræn.
Da eventuel røg i trapperummet betragtes som kold røg stilles der ikke særlige brandsikringskrav til de elektriske forbindelser.
Den foreløbige brandstrategi er vedlagt som bilag 13.5.1.

6
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Indeklima/

6.1 Generel beskrivelse
Bygningens udformning og installationer er udført med fokus på indeklima i form af god
luftkvalitet, god akustik, gode dagslysforhold m.m., så der bliver et behageligt og sundt
indeklima.
DS/CEN/CR 1752 ”Ventilation i bygninger – projekteringskriterier for indeklima”, DS/EN
15251 ”Inputparametre til indeklimaet” samt DS 474 ”Specifikation af termisk indeklima”
ligger til grund for dimensioneringen af det termiske og atmosfæriske indeklima.
6.2 Termisk indeklima
Alle patient- og behandlingsrum samt kontorer, mødelokaler og andre faste arbejdspladser, herunder modtagelse, klassificeres som indeklimaklasse II, svarende til temperaturer
mellem 20 - 24 °C om vinteren og 23 - 26 °C om sommeren. Gange og fællesarealer
klassificeres som indeklimaklasse III, svarende til temperaturer mellem 19 - 25 °C om
vinteren og 22 - 27 °C om sommeren.
For rum der anvendes mandag til fredag mellem 8 og 17, accepteres en overskridelse i
brugstiden, på 100 timer over 26 °C og 25 timer over 27 for indeklimakategori II.
For rum der anvendes mandag til søndag 24 timer i døgnet accepteres en overskridelse i
brugstiden, på 135 timer over 26 °C og 35 timer over 27 for indeklimakategori II.
6.2.1

Indeklimaklasser

Specialrum, som neonatalstuer, medicinrum, traumerum, med særlige krav til indeklima er
defineret i forbindelse med rumprogrammeringen. Teknikrum og lignende sekundære rum
placeres ikke i en særlig indeklimakategori.
Det termiske indeklima reguleres i alle opholdsrum ved hjælp af behovsstyret ventilation
(VAV), lokale varmekilder og kølekilder. Luftmængden reguleres i forhold til temperatur- og
CO2-niveau i hvert enkelt rum. Rumtemperaturen reguleres i arbejds- og behandlingsrum
opholdsrum via temperaturregulator på væg med ±2°C. Det vil dog ikke være muligt at
sænke temperaturen mere end indeklimasimuleringerne viser i tilfælde med maksimal
varmebelastning.
For at reducere varmebelastningen fra solen etableres udvendig solafskærmning mod syd,
øst og vest, som manuelt kan overstyres i de enkelte rum.
6.3 Atmosfærisk indeklima
Tilsvarende det termiske indeklima er alle patient- og behandlingsrum klassificeres som
indeklimaklasse II, svarende til at CO2-niveauet generelt må ligge 500 ppm over udendørs
niveau på i kategori II rum. Gange og fællesarealer, herunder konferencerum og mødelokaler klassificeres som indeklimaklasse III, svarende til at CO2-niveauet må ligge 800 ppm
over udendørs niveau. Det vil kun i være i personalerummet, mødelokaler og andre rum
med tæt personbelastning, at CO2 er den dimensionerende faktor for luftskiftet.
Der sikres god luftkvalitet ved at etablere filtre på alle ventilationsanlæg. Filtre er min.
EU7-filtre på indblæsningsluften og udsugningsluften.

Alle patientstuer og U/B rum er forsynet med vinduer, som kan åbnes af personale, patienter og besøgende.

Side 127/147

6.4 Dokumentation
Dokumentation for termiske indeklimaberegninger sker med simuleringsprogrammet
IESVE. Simuleringer baseres på timeværdier for referenceåret DRY 2013 (Design Reference Year). Analyserne vil være repræsentative for reelle forhold, herunder bygningsdesign, konstruktioner, systemer og belastninger.
Se bilag 16.6.1 energinotat.
6.5 Statisk elektricitet
Under projekteringen skal der kontinuerligt vælges løsninger, der medfører mindst mulig
produktion af statisk elektricitet. Der skal således tages videst muligt hensyn til at opnå et
godt arbejdsmiljø med lille risiko for at blive udsat for statisk elektricitet. Dette kan ske ved
valg af det rigtige udstyr/materiel til oplagring og transport af emner samt ved etablering af
muligheder for afladning.
Udstyr til transport, behandling og oplagring af materialer, der kan oplades med statiske
spændinger, forsynes med en effektiv jording mod gulv.
Der etableres separate lokale udligningsforbindelser jf. DS/HD 60364‐7‐710:2012.
Høj temperatur og lav luftfugtighed kan medføre problemer med statisk elektricitet og derfor skal der være opmærksomhed på at holde en balanceret luftfugtighed og temperatur,
specielt i lokaler hvor emner bearbejdes eller håndteres.
Aspekter omkring statisk elektricitet skal behandles gennem projekteringsforløbet, hvor
rådgiver har til opgave at vælge løsninger, der nedsætter risikoen for statisk elektricitet i
hospitalet.
6.6 Lys & dagslys
Facade projektet er i projektforslaget bearbejdet med fokus på et nuanceret og optimeret
dagslys i samspil med de bagvedliggende funktioner. Udsigt til omgivelser fra arbejdsrum,
opholdsrum og patientværelser er prioriteret samtidigt med, at lysindfald er vurderet nøje,
med det mål at generende lysindfald undgås, og oplevelsen af lyset er optimalt i forhold til
orientering og energiforbrug.
Alle rum med fast og eller regelmæssigt ophold er velbelyste med dagslys. Rum er jævnt
belyst, dels så dagslyset i videst muligt omfang dækker behovet for belysning til udførelsen af de aktuelle funktioner. Glasarealet svarer til minimum 17 af rummets gulvareal.
Indvendige overflader er bearbejdet i forhold til luminansspring og refleksioner.
Der har været fokus på dagslysforhold i byggeriet, som afspejler dagens rytme både i
lysintensitet og farve. Forslaget anviser jernfattigt glas i facader, hvilket har en gavnlig effekt ift. patienternes heling og restituering, ligeledes er der en optimal farvegengivelse.
Forslaget anviser ligeledes en farvesætning af patientværelser som understøtter rummenes belliggenhed ift. dagslyset.
•Forslaget anviser en fleksibel løsning i forhold til sol- og blændingsafskærmning.
•Øst, vest og nordfacader forsynes med udvendig screen afskærmning som kan overstyres af personalet og i patientværelser af patienter.

6.7

6.7.1 Lydkrav
Lydkravene til byggeriet følger bygningsreglementets anbefalinger til akustik for hospitalsog kontorbyggeri, som angivet i SBI-anvisning 230. I SBi-anvisningen er der specificeret
krav til de enkelte rumtyper. Nedenstående tabeller sammenfatter lydkrav til de forskellige
rumtyper.
Luftlydsisolation R’w:

48
48
48
44
40
40
40
40
40
40
40
48
48
40
36
48
36

circulation area/corridor

48
48
48
44
44
44
44
44
44
44
44
48
48
44
36
48
36

Trinlydniveau, L’ n, w:
Rum
Mellem optaget rum andet niveau
Mellem optaget rum samme niveau
Støj:
Fra tekniske installationer:

Trinlydniveau, L’n,w
L’n,w ≤ 58 dB
L’n,w ≤ 63 dB

Technical room

Shaft

Sanitary room

Reception

48 48 36 48 36
48 48 36 48 36
48 48 36 48 36
48 44 36 48 36
48 40 36 48 36
48 40 36 48 36
48 ‐ ‐ ‐
36
48 ‐
36 48 36
48 40 36 48 36
48 40 36 48 36
48 40 36 48 36
48 48 36 48 36
48 48 36 48 36
48 ‐ ‐
48 36
36 ‐ ‐
36 36
48 48 36 ‐
36
36 36 36 36 ‐

Living room

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
36
48
36

Kitchen/pantry

48 48 48 48 48 48
48 48 48 48 48 48
48 48 48 48 48 48
44 44 44 44 44 44
40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40
40 ‐ ‐
40 40 40
40 ‐ ‐
40 40 40
40 40 40 ‐
40 40
40 40 40 40 ‐ ‐
40 40 40 40 ‐ ‐
48 48 48 48 48 48
48 48 48 48 48 48
40 ‐ ‐
40 40 40
36 ‐
36 36 36 36
48 ‐
48 48 48 48
36 36 36 36 36 36

storage room

quiet room

Gathering area (atrium lobby)

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
36
48
36

waiting room

office room

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
36
48
36

Radiology room

meeting room

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
36
48
36

Neonatal room

Patient room
Neonatal room
Treatment room
meeting room
office room
Gathering area (atrium lobby)
storage room
Kitchen/pantry
Living room
Reception
waiting room
Radiology room
quiet room
Sanitary room
circulation area/corridor
Technical room
Shaft

Treatment room

Værdierne for lydisolering mellem rum, er vist i følgende matrix (tabel 6.1). Bemærk, at
der er en forskel mellem hvad produkter kan yde i praksis (R'w) og hvad de kan yde i et
laboratorium (Rw), som ofte angives i fabrikanternes dokumentation af produktets.

Patient room
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Akustisk indeklima

Rum type
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Undersøgelsesrum, behandlingsrum, sengestue
Kontorer, mødelokale
Åbne kontorer
Andre værelser til besættelse af mennesker

Maksimale A-vægtede støjniveau fra
tekniske installationer LAeq,
≤ 30 dB
≤ 35 dB
Ca. 40 dB
≤ 35 dB

Fra trafik:
Rum type
Undersøgelsesrum,
behandlingsrum,
sengestue
Kontorer, mødelokale
Udendørs optaget
rum (vejtrafik støj)
Udendørs optaget
rum (Jernbanestøj)

A-vægtede støjniveau med lukkende
vindue Lden
≤ 33 dB

A-vægtede støjniveau med åbne
vindue Lden
≤ 46 dB

≤ 38 dB
≤ 58 dB

≤ 51 dB
-

≤ 58 dB

-

Efterklangstid, T/:
Rum type

Efterklangstid, T 1252000, sec

Undersøgelsesrum,
behandlingsrum, sengestue
Kontorer, mødelokale
Åbne kontorer
Gang
Trappe, atrier
Andre værelser til besættelse af mennesker højere end 4m
Teknikrum
Parkering

ækvivalente absorptionsareal,
m2

≤ 0,6
≤ 0,6
0,8
≤ 0,9
1,3

≥ 1.1 × gulvareal
≥ 1.2 × gulvareal
≥ 0.6 × gulvareal
≥ 0.45 × gulvareal

6.7.2 Akustik rapport
For alle de akustikmæssige problemer er der blevet lavet en rapport, se bilag 6.2. I det
følgende kapitel er de vigtigste punkter resumeret.
6.7.3 Lydisolation
Facader
For at kunne efterkomme kravene skal alle solide paneler have en justeret lydisolering på
RA,tr ≥ 40 dB. Dette er en produktspecifikation justeret i forhold til trafikstøj i særdeleshed (i
overensstemmelse med ISO 717).
Den følgende facadeopbygning er indbygget i designet af alle de solide dele af facaden

(fra ydre til indre):
Aluminiumbeklædning 2 mm på 25 mm ventileret hulrum;
8 mm calciumsilikatplade;
285 mm mineraluld;
2 x 12,5 mm gipsplade.
Samlet tykkelse: 350 mm
Side 130/147

Samlet vægt (eksklusiv aluminiumbeklædning): 52 kg/m2
Denne opbygning giver en lydisolering på RA,tr ≥ 40 dB.
Alle glaselementer vil minimum være 2-lags ruder og vil have en vægtet lydisolering på
RA,tr ≥ 32 dB.
Gulv
For at kunne efterkomme kravene for trinlydniveau på L’ n,w ≤ 58 dB er en masse på omtrent 1150 kg/m2 nødvendig. Ellers skal der anvendes supplerende gulvbelægning.
De primære dæk er 450 mm tykke, bestående af 400 mm beton med et 50 mm afretningslag og en gulvbelægning. For at kunne efterkomme kravene for trinlyd (i vertikal retning)
har gulvbelægningen en vægtet reducering af trinlyd på (mindst) ∆Lw
≥ 5 dB.
I projektets 'Design Manual', foreslås flere gulvbelægninger. Gummi gulve (noraplan) opnår en lydreduktion fra 6 op til 20 dB. Linoleumsgulve (Forbo Marmoleum Fresco) opnår
en virkning på op til 6 dB. Begge disse gulvbelægninger opfylder kravene til trinlydsdæmpning. Vinyl gulvet (Armstrong Medintone PUR) opnår en virkning på op til 3 dB.
Dette er lavere end krævet. Men denne gulvbelægning særligt udvalgt for små værelser
som badeværelser. Den samlede effekt af lydpåvirkningen fra disse rum anses for at være
ubetydelig. Flise gulvbelægninger anvendes på flydende afretningslag. Til dette vil et elastisk underlag med ∆Lw ≥ 5 dB vil blive anvendt. Det flydende gulv bliver dilateret fra tilstødende rum med ophold.
Skillevægge
Skillevæggene bliver opbygget som følgende: Gipspladevægge (med metalskelet) med
den følgende opbygning: Stål C-profiler med 2 x 12,5 mm gipsplader (forskudte, monteret
med skruer) på hver side, hulrum 95 mm med 80 mm pakket eller udpakket mineraluld
med meget tynd folie (<30 μm) med en densitet på 30 kg/m3. Denne opbygning vil overholde kravene.
Døre
Når en dør er placeret ved en skillevæg, vil den totale akustiske ydeevne være R’w = 36
dB. En massiv trædør (masse ≥ 40 kg/m²) med firesidet dobbelforsegling rundt om (inklusiv en automatisk drop-down tætningsliste i bunden) og tilstrækkelig kompression på tætningslisten når døren er lukket.
6.7.4 Akustisk regulering
Behandlings-, undersøgelses- og patientstuer
De akustiske overflader på behandlings-, undersøgelses- og patientstuer vil være konsekvente gennem hele bygningen for at udøve fleksibilitet omkring ændring af rummets funktion. I hvert rums facade er der et slidset træpanel med akustisk absorption bag det (NRC
= 0,85). Med et akustisk loft (med NRC ≥ 0,75) direkte over sengeområdet og en akustiske overflade i facaden vil efterklangstiden overholde kravene på T = 0,6 sekunder.
Kontorer og møderum

I de individuelle kontorer og møderum vil der anvendes akustiske lofter (NRC ≥ 0,75).
Herudover kunne en lydabsorberende overflade i ørehøjde forebygge forstyrrende lydspejlinger og er derfor anbefalet
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6.7.5 Støj fra tekniske installationer
Ventilationsanlæg forsynes med kanallyddæmpere og støjsvage armaturer, således at
støjkravene kan over-holdes. Ventilationskanaler ophænges elastisk efter behov for at
minimere strukturlyd. Der monteres ligeledes kanallyddæmpere for at sikre, at der ikke
forekommer overhøring i kanalsystemet. Alle kanalgennemføringer mellem rum med lydkrav fuges omhyggeligt med elastisk fuge på begge sider.
Udstyr i teknikrum, som kan generere strukturlyd (kompressorer, pumper osv.), forsynes i
nødvendigt omfang med svingningsisolerende opstilling.
Ved valg af rørpostsystem sikres, at der ikke forekommer unødig støj fra systemet – særligt under afsendelse og modtagelse af poster. Rør føres inde i gipsvægge og friholdes fra
vægkonstruktionerne.
Det påhviler elevatorleverandøren at sikre den fornødne dæmpning af støj og strukturlyd
fra elevatorerne, efter anvisning af akustikeren. Dette vil blive behandlet i hovedprojektet.

7 Arbejdsmiljøkoordinering under projektering
7.1
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Arbejdsmiljøkoordinering under projektering

7.1.1 Indledning
Formålet med arbejdsmiljø koordineringen er at sikre, at forebyggelse, udførelsesmetoder
og udførelsestakter løbende koordineres i projektet, og dermed opnå et sikkerheds- og
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsmiljø i forbindelse med projektets gennemførelse
samt ved det gennemførte projekts fremtidige reparationer og generel drift & vedligeholdelse.
Arbejdsmiljølovgivningen beskriver en række forhold, som skal håndteres og angives i alle
bygge- og anlægsprojekter uanset omfang og karakter, der er nærmere beskrevet i Atbekendtgørelse nr. 117 om Bygherres pligter.
7.1.2 Arbejdsmiljøkoordineringslogbog
Værktøjet til samarbejde mellem de projekterende og arbejdsmiljøkoordinator i projektforslaget har været arbejdsmiljø logbogen, hvor i der noteres aktuelle arbejdsmiljø problematikker i forbindelse med udførelse eller drift af bygningen. I logbogen beskrives bl.a. risici,
mulige løsningsmodeller samt gennemført projektmæssig løsning. Logbogen vil i for- og
hovedprojekt forsat blive brugt til udveksling af spørgsmål og afklaring vedrørende arbejdsmiljø (se bilag 13.7.1 – AMK(P) logbog)
7.1.3 Arbejdsmiljøkoordinering i kommende faser
I projekteringsfasen vil arbejdsmiljøkoordinator (P) løbende koordinere, at der i forbindelse med projektering, undersøgelse og udarbejdelse af bygge- og anlægsprojektet tages
hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed.
Arbejdet med arbejdsmiljø forsætte i forprojekt og hovedprojekt, og emnet vil blive bearbejdet nærmere. Dokumentation for den udførte arbejdsmiljøkoordinering under projektering er logbogen, referater, eventuelle notater, Plan for Sikkerhed og Sundhed samt Journal for fremtidig reparation og vedligehold.
Forprojekt
 Granskning af projektforslag herunder tidplan og byggepladsplan, med henblik på vurdering af arbejdsmiljø.
 Opstart af risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering, samt vurderinger vedrørende byggepladsindretning.
 Vejledning af projekterende og rådgivere i arbejdsmiljø spørgsmål, bl.a. ved deltagelse
i projekteringsmøder med arbejdsmiljø som fokusområde.
 Indsamling af oplysning til udarbejdelse af PSS og Journal
 Identifikation af fællesområder
Hovedprojekt
 Udarbejdelse af PSS og afgrænsning af fællesområder.
 Videre bearbejdelse af risikoanalyse og tidsplan
 Indsamling og koordinering af oplysninger omkring fremtidig arbejdsmiljø, samt udar-

bejdelse at grundlaget for arbejdsmiljøjournal
 Udarbejdelse af byggepladsplan i samarbejde med rådgivere og projekterende.
 Forsat rådgivning vedrørende arbejdsmiljø
 Sikre at drift af bygning kan udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarlig
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Udbudsmateriale
 Plan for sikkerhed og sundhed
 Journal for fremtidig reparation og vedligehold.
7.2

Arbejdsmiljø på hospitalet

Arbejdsmiljørepræsentanter og -konsulenter har deltaget i relevante arbejdsgrupper i
brugerprocessen for at synliggøre arbejdsmiljøets problemstillinger, bl.a. i mock-up for
primære rum. I udarbejdelsen af projektforslaget er der taget hensyn til de arbejdsmiljømæssige forhold i det omfang, det er muligt under hensyntagen til projektets detaljeringsgrad.
Ved indretning af patientværelser og tilhørende toilet/bad og U/B rum har der med brugergrupper været dialog om optimering af pladsforhold, for at personalet kan arbejde i
hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Der er desuden lagt vægt på, at patientværelser
forberedes for rumdækkende loftlift. I hvert sengeafsnit indrettes et antal patientværelser
(fleks), der tilegnes særligt pladskrævende patienter, bl.a. bariatriske patienter. Disse er
placeret tæt på hovedadgangsveje, således at transport af senge med tunge patienter
begrænses mest muligt.
Der er i projektforslagsfasen sat fokus på personale-sikkerhed i receptioner, modtagelser, patientværelser og UB rum i pressede situationer.
Som målsætning for et godt arbejdsmiljø kan følgende faktorer nævnes som væsentlige
eksempler:












Sammenhængende, tilgængelige og velfungerende IT-systemer
Afskærmning af arbejdspladser mod venteområder og adgangsveje
Undgå tunge løft
Fleksibilitet og standardisering til understøtning af genkendelige rutiner
Støjreduktion
Dagslys
Personsikkerhed i receptioner og modtagelser
Fremtidssikring af rum
Rengøringsvenlighed
Medicinhåndtering efter LEAN-principper
Sikring af transport, f.eks. tilgængelighed til elevatorer

Arbejdsmiljøforhold sikres ved metoder og materialer til rengøring og vedligehold af
bygningsdele - og den efterfølgende drift.

8

Bæredygtighed

8.1 Generel beskrivelse
Bæredygtighed defineres i bred forstand som miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Bæredygtighed opfattes og behandles derfor som et integreret element i konceptet bag de fysiske rammer, der skal understøtte en bæredygtig realisering og drift.
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Social bæredygtighed håndteres ved at sikre et godt indeklima, herunder gode dagslysforhold, godt termisk, godt atmosfærisk og akustisk indeklima. Og at der er mulighed for
brugerne til at styre indeklima. Desuden sikres kvalitet af udearealer og forhold for cyklister.
Økonomisk bæredygtighed er prioriteret gennem totaløkonomiske beregninger af væsentlige tekniske anlæg (se bilag 13.8.1 Bæredygtighedsplan). Desuden prioriterer bygningens
indretning og udformning rengørings- og vedligeholdelsesvenlighed.
Der er særligt fokus på de af Region Hovedstaden udpegede fokusområder for miljømæssig bæredygtighed:
•
•
•

Energiforbrug og drivhusgas/CO2-udledninger i driftsfasen
Materialer, produkter og services i udførelsesfase og drift
Vandforbrug og vandbalance i driftsfasen

Region Hovedstadens strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012 – 2015
danner grundlag for projektet.
8.2 Bæredygtighedsplan
Bæredygtighedsplanen hjælper med til, at holde fokus på hensigter og målsætninger gennem projekteringsforløbet, men sikrer løbende undersøgelse, vurderinger og implementeringer.
Bæredygtighedsplanen bliver løbende brugt som et værktøj i projekteringsfasen til, i samarbejde med bygherren og de ansvarlige for de enkelte projekteringsspor, at sikre sammenhæng mellem projektet og miljømål. Den giver et overblik over de væsentligste fokusområder og prioriteringer. For de forskellige kriterier i miljøplanen er bæredygtige hensyn
prioriteret i forhold til faktorer som bygbarhed, arkitektur og anlægsøkonomi.
Overordnet er der lagt vægt på de 5 vurderingskriterier i Region Hovedstadens Bæredygtighedsværktøj:
Energiforbrug

Styring og minimering af de samlede drivhusgas/CO₂emissioner pr. år fra de fremtidige byggerier i driftsfasen
og i løbet af anlægsfasen
Styring og minimering af samlet energiforbrug pr. år af de
fremtidige byggerier

Materialeforbrug

Styring og minimering af miljø- og sundhedsskadelige
stoffer i anlæg og drift af fremtidige byggerier
Styring og valg af miljøvenlige materialer, produkter, varer
og services i anlæg og drift af de fremtidige byggerier

Vandforbrug
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Styring og minimering af samlet forbrug af brugsvand pr.
år i driften af de fremtidige byggerier

Region hovedstadens fokusområder og Bruttolisten over bæredygtighedskrav er også
inddraget i projektets prioriteringer af bæredygtigheds kriterier.
Bæredygtighedsplanen er bygget op efter kriterierne i DGNB-ordningen, men byggeriet
skal ikke certificeres og derfor er enkelte kriterier, der ikke synes relevante inden for projektets rammer og forudsætninger taget ud. Der er valgt en prioritering i forhold til hvilke
kriterier der giver den største positive miljøpåvirkning i projektet. Bæredygtighedsplanen
sikrer en overordnet koordinering af de beslutninger der tages i de forskellige fagspor i
den fortsatte projektering, og sikrer overblik over den samlede målsætning for projektets
bæredygtighed.
Principperne i BPS 121 Håndbog i miljørigtig projektering, med tilpasninger i forhold til
totaløkonomi og screening følges i bæredygtighedsplanen, som beskrevet i Region Hovedstadens bæredygtighedsværktøj.
Se bilag 13.8.1 NHH1_C08-10-B02-N1_Bæredygtighedsplan
8.3 Energi
Byggeriet opføres i bygningsklasse 2020 iht. BR 2010 kap. 7.2.5 samt Energistyrelsens
vejledning herom for hospitaler.
Energirammen udgør 25 kWh/år pr. m2 opvarmet etageareal.
Overholdelse af BK2020 energirammen sker ved en kombination af passive og aktive
tiltag:
 En godt isoleret klimaskærm
 Tæt klimaskærm. Utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,0 l/s pr. m2.
 Vinduer med høj dagslys transmittans, lav U-værdi samt kontrolleret solindfald, så
overophedning og højt kølebehov undgås
 Energieffektive tekniske installationer:
‐ Behovsstyret ventilation med lavt elforbrug, SEL<1,4 kJ/m3/s
‐ Effektiv varmegenvinding, herunder roterende varmevekslere hvor hygiejniske og andre krav tillader det.
‐ Energieffektiv køleanlæg med frikøl
‐ Behovsstyret belysning med energieffektive LED-lyskilde og armaturer
 Solceller
Se bilag 13.8.2 Energiberegning
8.4 Vand
I Region Hovedstaden er det årlige brugsvandforbrug ca. 0,6 kubikmeter pr. m2 hospital. I
NHH1 er det forventede forbrug under 0,42 m³/m². Det forventede forbrug er 30% lavere
end det nuværende gennemsnit for Region Hovedstadens hospitaler.Vandforbruget minimeres ved brug af vandbesparende toiletter, vandhaner og berøringsfrie armaturer. Yderligere reduktion af brugsvand opnås ved at anvende opsamlet regnvand til vanding af
gård- og taghaver.
Der etableres separat måler for NHH1, således at vandforbruget kan sammenlignes med

resten af hospitalet, og med Region Hovedstadens øvrige hospitaler.
Drikkevand leveres afkalket til hospitalet. Det medfører mindre brug af vaskemidler og
længere levetid på installationer.
Regnvand fra tage og gårdhaver opsamles og genanvendes til havevanding.
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Der er etableret underjordiske tanke til forsinkelse af regnvandsafledning, for ikke at overbelaste det offentlige system. Anlæg og tanke er dimensioneret efter en oversvømmelsesfrekvens på 50 år.
På grund af risiko for forurening med vejsalt afvandes befæstede arealer til det offentlige
ledningsnet. I ubefæstede arealer i terræn nedsiver det regnvand der ikke optages af planters rodnet.
8.5 Materialer
Materialers indflydelse på det omgivende miljø
En bygning har indflydelse på miljøet gennem alle faser af dens livscyklus, lige fra fremstilling af materialer over brugen af bygningen og til bortskaffelsen og den eventuelle genanvendelse af materialer.
Påvirkningerne skyldes både forbrug af ressourcer til bygningen og emissioner til vand,
jord og luft. De potentielle følgevirkninger tæller blandt andre udtømning af fossile ressourcer, global opvarmning, nedbrydning af ozonlaget, fotokemisk ozondannelse, forsuring samt næringssaltsbelastning.
Overordnet er der i de væsentligste materialevalg lagt vægt på at prioritere materialer og
komponenter produceret med et lavt energiforbrug. Og der er lagt vægt på at minimere
forbruget af mængden af energiforbrugende materialer. Energiforbruget er den væsentligste bidragyder til den globale opvarmning.
Materialer med lav vedligehold og lang levetid vil mindske den negative effekt for miljøet
over tid.
Bygningsdesign og valg af konstruktionsprincipper understøtter genanvendelse ved ombygninger. Designet tager hensyn til muligheden for nem og effektiv kildesortering i relevante affaldsfraktioner, således at materialer kan genanvendes ved nedbrydning. Facader
i træelementer kan manuelt adskilles i modsætning til hvis der var valgt en beton- eller
stål-sandwichløsning.
Der er i projektforslagsfasen udarbejdet LCA (Life Cycle Analysis) på facader og gulvbelægninger. Der er desuden lavet omfattende analyser af mulighederne for at forbedre
miljøbelastningen fra de bærende konstruktioner af beton.
De væsentligste bygningsdele i forhold til mængder og miljøbelastning er udvalgt til dels
ved hjælp af LCA (Life Cycle Analysis).
Facader
Facadekonstruktion
Der er lavet LCA på forskellige mulige facadekonstruktioner. Konstruktionen med præfabrikerede træelementer giver det bedste resultat. LCA af alternative isoleringsmaterialer

giver ikke noget markant bedre resultat end mineraluld. Granulat egner sig ikke til elementproduktion af lodretstående bygningsdele. Træfiber bats er et muligt alternativ til mineraluld. Træfiber har klare arbejdsmiljømæssige fordele, men er dyrere at transportere
og bearbejde. Der vil i næste fase blive arbejdet på at få mere præcise oplysninger om de
økonomiske konsekvenser.
Se bilag 13.8.3 NHH1_C08-10-B02-N5_Notat om LCA, facader
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Facadebeklædning
LCA af facadekonstruktioner afslørede at beklædningen står for en væsentlig del af den
samlede miljøbelastning.
Der er derfor lavet LCA af facader med forskellige alternative beklædninger. Resultater fra
LCA har været et parameter i valg af beklædningsmateriale.
LCA Analysen førte frem til at bekræfte valget af 2 mm. aluminiumsbeklædning.
Se bilag 13.8.4 NHH1_C08-10-B02-N7_Notat om LCA, facadebeklædning
Gulvbelægninger
Der er lavet LCA på forskellige gulvbelægninger. Disse vil indgå i udvælgelsen af materialer, sammen med en vurdering af øvrige egenskaber og økonomi.
Der findes i dag ikke banevarer som er godkendt til vådrum uden indhold af PVC. En producent har et produkt som er i proces med at blive godkendt af den danske gulvbranche.
En godkendelse forventes i løbet af foråret 2016. Når den foreligger forventes denne vinyl
at kunne bruges som vådrumsgulv i NHH1.
Se bilag 13.8.5 NHH1_C08-10-B02-N6_Notat om LCA, gulve
Bærende konstruktioner
De bærende konstruktioner, som energimæssigt er omkostningstunge ved fremstilling og
opførelse, skal optimeres med hensyn til materialeforbrug og materialevalg.
Der er implementeret flere forskellige tiltag til at minimere forbruget af cement, og optimeringer af konstruktionerne. Disse kan se i bilag NHH1_C08-10-B02-N8_Notat om bærende
konstruktioner.pdf. Desuden er der gennemført tiltag til at sikre robusthed og fleksibilitet i
konstruktionerne.
Forsøg med CO2-reduceret beton er i øjeblikket ved at blive udført af Vejdirektoratet og
Energistyrelsen i samarbejde med DTU byg og flere uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Det anses på den baggrund ikke som relevant at forsøge at implementere dette i
projektet.
Se bilag 13.8.6 NHH1_C08-10-B02-N8_Notat om bærende konstruktioner
For at sikre at byggeriet ikke bidrager til udryddelse af klodens skovressourcer, og at undgå social dumpning og brug af børnearbejde skal:
 Alt træ og træmateriale være FSC- og/eller PEFC-certificeret, eller være genbrugstræ, og
 Natursten som ikke kommer fra EØS-lande eller Schweiz skal være XertifiX- eller
Fair Stone certificerede.

Risiko for brugere og lokalmiljø
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Stoffer der udgør risiko for humanpåvirkning og miljøskade ved udledning skal undgås og
substitueres i videst muligt omfang. Der skal tages hensyn til:
 Halogenerede og delvist halogenerede kølemidler,
 Halogenerede og delvist halogenerede drivmidler,
 Tungmetaller,
 Stoffer, som henhører under biocid-direktivet (98/8/EF),
 Farlige stoffer iht. CLP-forordningen (1272/2008/EF), inklusive REACHs SVHC
 Organiske opløsningsmidler og blødgøringsmidler.
Hospitalet er designet under hensyntagen til mulighed for nem og effektiv kildesortering i
relevante affaldsfraktioner, så affald fra hospitalets drift kan genanvendes.
Udendørs arealer planlægges så ukrudtsbekæmpelse begrænses.
Ovennævnte kan sikres ved krav til brug af mærkning med anerkendte ordninger i udbudsmaterialet.
Der kan anvendes Svanemærket (Nordisk) og ECOlabel (EU) for malervarer uden at
kompromittere fri konkurrence.
For de fleste udbud kan der tilføjes miljø- og CSR-krav fra Udbudsportalen \ Den ansvarlige indkøber. http://csr-indkob.dk/ (Bl. a. Erhvervs- og Vækstministeriet
v/Erhvervsstyrelsen).

9

Økonomi & tid/

9.1 Økonomi
I projektforslagets bilag 13.9.1 Kalkulation er vedlagt nedenstående:
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o
o
o
o
o

Budget for byggeomkostninger i PL-indeks 109,5.
Successiv kalkulation på delpris- og bygningsdel niveau i Byggeomkostningsindeks for boliger 136,6 (prognose for dec. 2015, 4. kvt.).
Change Request liste for projektforslag samt ved licitation.
Prognose for PL-indeks samt Byggeomkostningsindeks for boliger frem til
4.kvt. 2019.
Indeks risiko i byggeperioden fra 1.kvt. 2017 til 4.kvt. 2019.

Generelle forudsætninger:
Projektforslagets kalkulation er udarbejdet iht. FRI og DANSKEARKs ydelsesbeskrivelse
for Byggeri og planlægning 2012, afsnit 3.2 Projektforslag og pkt. 3.2.4 Økonomi. Kalkulationen er opgjort på hovedsummer for:
o
o
o
o
o
o
o
o

(90) Terræn
(19) Bygningsbasis
(29) Primære bygningsdele
(39) Bygningskomplettering
(49) Bygningsoverflader
(59) VVS og VE
(69) El- og mekaniske anlæg
(90) Landskab

Kalkulationen er udført ved successiv kalkulation. Prisvurderingen er baseret på V&S prisdatabase, erfaringspriser fra tilsvarende projekter samt prisoverslag fra leverandører. Kalkulation er udarbejdet på basis af areal- og mængdeopgørelser udtrukket fra BIM bygningsmodel.
9.2 Tid
Gældende tidsplan er dateret 14.01.2014 rev 09.03.2016.
Aflevering af Projektforslaget er I forhold til de tidligere planlagte tidsterminer forskudt 3
uger som følge af div. layoutændringer i FAM.
Hovedprojekt er planlagt til aflevering 27. september 2016, og bygherrens endelige godkendelse af hovedprojekt forventes 10. november 2016.
Den styrende hovedtidsplan er planlagt med to selvstændige udbudsforløb, for henholdsvis "Fremskudt udbud" og Bygning & Landskab".
Udbudsprocessen for "Fremskudt udbud" er planlagt med Licitation 6. oktober 2016 og for
"Bygning & landskab" 17. marts 2017.
Aflevering af Nyt Hvidovre Hospital er planlagt til 30. september 2019.
Gældende hovedtidsplan er vedlagt som bilag 13.9.2 Hovedtidsplan
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9.3 Udbud
TRG har I projektforslagsfasen, løbende været I dialog med HvH, for afstemning af udbudsform og entrepriseopdeling. På denne baggrund har TRG udarbejdet "anbefaling
vedr. udbudsform og entrepriseopdeling". (Dokument NHH 1 C13-01_B02 Anbefaling
vedr. udbudsform og entrepriseopdeling - dateret 15.1.2016).
TRG anbefaler at Nyt Hvidovre Hospital udbydes som "Begrænset Udbud" med prækvalifikation. NHH har tiltrådt TRG`s anbefaling og den tilhørende entrepriseopdeling.
TRG har I forbindelse med Option i TRG`s kontrakt tilbudt at udføre Byggeledelsen på
byggeprojektet. Endelig aftale vedr. Byggeledelse forventes afsluttet primo marts 2016.
"Anbefaling Udbudsform fremgår af Bilag 13.9.3.1
Anbefaling vedr. "Entrepriseopdeling" fremgår af Bilag 13.9.3.2.

10

IKT/

10.1 Beskrivelse af IKT håndtering i projektforslag
IKT håndtering er en del af den samlede projekthåndtering
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I projektforslaget er der aftalt en række IKT leverancer der ikke er direkte projektfase afhængig, men aftalt for at sikre at IKT procedure og processer er aftalt så langt fremadrettet som det er muligt i forhold til projektets stade.
IKT Delorganisationen er opdelt i 8 ansvarsområder, for at sikre de rette faglige kompetencer til hver af IKT fagområderne – i projektforslaget er ansvarspersoner til hver af områderne udpeget.
IKT Ansvarlig / IT Setup / Kravdatabase / Kommunikation Projektweb / BIM CAD / Klassifikation Kalkulation Udbud Digitalt udbud / Kollisions kontrol / Digitalt udbud /
Der henvises til bilag: NHH1_C01-02_K17_B02-01_Delorganisationsdiagram-IKT Koordinering
IKT Tekniske specifikationer:
De 4 IKT Tekniske specifikationer omhandler; Kommunikation / CAD / Udbud / Aflevering.
Kommunikation og CAD teknisk specifikation blev færdiggjort i dispositionsforslagsfasen,
dog er CAD teknisk specifikation udarbejdet løbende.
I projektforslagsfasen er de afsnit i Udbud og Aflevering specifikationerne identificere, det
er muligt at bearbejde af hensyn til projektets stade, disse færdiggøres primo hovedprojektfase.
Der henvises til IKT bilagsliste se dokument:
NHH1_C08-06_K17_B02-01_IKT-Bilag-oversigt
NHH1_C08-06_K17_B02-01_IKT-Teknisk-komm-spec
NHH1_C08-06_K17_B02-01_IKT-Teknisk-CAD-spec
NHH1_C08-06_K17_B02-01_IKT-Teknisk-udbuds-spec
NHH1_C08-06_K17_B02-01_IKT-Teknisk-aflevering-spec
Beskrivelse af IKT leverance pr. projektfase:
Bilag: IKT leverancer ved faseafslutning
Dokument der oplister hvad bygherre modtager ved faseafslutning.
NHH1C01-05_K17_B02-01_IKT-Leverance-projektfaser.
Ansvarsfordeling af bygningsobjekter:
Bilag IKT Digital Model leverance specifikation viser ansvarsfordeling for hvert enkelt bygningsobjekt angivet med en farvekode for henholdsvis Arkitekt, Ingeniør, Entreprenør,
Leverandør. Der er fordelt iht. projektfase med angivelse af informationsniveau for hvert
enkelt bygningsobjekt. Det er udarbejdet for dispositions-, projektforslags- samt hovedprojektfasen.
Bilag NHH1_C08-06_K17_B02-01_IKT-Digital-Model-Leverance-Specifikation excel
BIM Model:
Alle Revit model-filerne (.rvt) samlet i en zippet fil: NHH1_K17_EX_H00_T990_N001
Denne Zip fil downloades fra projektweb til lokal projektdrev.
Derefter udpakkes (unzippes). Herefter er pakken klar til brug
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Pakken indeholder:
Arkitekt model
Facade model
Eks. Konstruktion
Eks. Arkitekt
Levels og Grids
Situation
Landskab
Landskab og Gårhaver
Inventar
Mekaniske installationer
Elektronik

NHH1_K01_B02-01_N01-Arkitekt
NHH1_K01_B02-01_N03-Facade
NHH1_K09_B02-02_N01-Eks-Kon
NHH1_K01_B02-01_N02-Eks Arkitekt
NHH1_K00_B00_N01-Levels og Grids
NHH1_K02_B02-01_N01-Situation
NHH1_K02_B02-01_N02-Landskab.rvt
NHH1_K02_B02-01_N03-Landskab-Gaardhave.rvt
NHH1_K03_B02-01_N02-Inventar.rvt
NHH1_K08_B02-03_N01-Mek.rvt
NHH1_K07_B02-02_N01-El.rvt

Brutto og netto arealer genereres løbende fra arkitekt modellen.
Fagmodeller for alle discipliner og delprojekter kan også åbnes individuelt.
Kollisionsrapport / Modeltjek:
I projektforslagsfasen er gennemført 3 kollisionskontroller med efterfølgende opfølgning.
Kollisionsrapport: Kort beskrivelse af de regler, der er opsat for tjek
Kollisionsresultater: Kollision mellem discipliner i de enkelte delprojekter samt intern fagkontrol for redundans.
Bilag: NHH1_C08-06_K17_B02-01_Kollisionskontrol
Opmålingsregler:
Disse er opdelt i 2 hovedgrupper: Hovedgruppe 1: De generelle opmålingsregler samt
Hovedgruppe 2: De kategoriserede opmålingsregler. Disse opmålingsregler er tilknyttet
specifikke kategorier som fx Areal af vægge og Areal af dæk.
Opmålingsreglerne er udarbejdet med baggrund i rådgivers erfaring fra tidligere hospitalsprojekter og afstemmes endeligt i dialog med bygherrerådgiver med udgang af projektforslaget.
NHH1_C08-06_K17_B02-01_Opmålingsregler
Kravdatabase:
Krav til projektet vedr. rum samt udstyr og inventar fremgår af Kravdatabasen dRofus.
Der henvises til bilaget NNH1_C01-04 B01 Procesmanual dRofus samt dennes underbilag
Kravdatabasen er udfyldt af totalrådgiver for rum iht. stade for projektforslagsfasen som
aftalt i Bilag NHH1_C02-5_B01_IKT Aftale Bilag Ydelsesspecifikation_
Projektspecifik bilag NNH1_C01-04_B01_Procesmanual dRofus samt dennes underbilag.
Alle rum er oprettet og kvalitetssikret i dispositionsforslagsfasen, samt ajourført i projektforslags-fasen.
Kravdatabasen er udfyldt af hhv. totalrådgiver og bygherre for udstyr og inventar iht. stade
for fasen som aftalt i bilag NHH1 C02-5 B01 IKT Aftale Bilag Ydelsesspecifikation Projektspecifik
Bilag NNH1 C01-04_B01_Procesmanual dRofus’ samt dennes underbilag
Alle rum har fået tilknyttet udstyr og inventar via artikellister, og arbejdet er kvalitetssikret i
et koordineringsforum med deltagelse af bygherre og totalrådgiver.
For generel information om udstyr og inventar se fasehåndbogens afsnit 2.15.2
Kravdatabasen vil blive vedligeholdt under hovedprojektfasen.
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Kvalitets- og risikostyring/

11.1 Kvalitetsplan
Formål
Kvalitetsplanen har til formål at fastlægge og formidle en plan for sikring af kvalitet undervejs ved projekteringen, i projektet, og ved det færdige byggeri. Der er udarbejdet en hovedtidsplan for projektet der beskriver de konkrete terminer for KS. Der henvises til denne.
Kvalitetsplan indeholder Totalrådgivers aktiviteter og procedurer, der er planlagt for gennemførelsen af rådgivningsydelser på denne sag. Kvalitetsplanen er ligeledes gældende
for underrådgivere.
Målgruppe
Kvalitetsplanen er udarbejdet som internt styringsredskab for projektledelsen, sagsarkitekten / sagsingeniøren og totalrådgiverens underrådgivere. Kvalitetsplanen udleveres i kopi
til klienten, underrådgivere og øvrige rådgivere på sagen til orientering.
Reference til Kvalitetshåndbogen
Kvalitetsplanen er udarbejdet på grundlag af procedurer der er formuleret i shl´s og aa-a´s
egne Kvalitetshåndbøger. Arkitekterne har egne KS granskningsskemaer der benyttes,
hvorunder ligeledes grænseflader mod ingeniørerne defineres. Ingeniørerne har egne
interne skemaer der udarbejdes for egenkontrol.
Kvalitetsstyringssystemet er opbygget efter DS/EN ISO 9001:2008, der er international
standard for udarbejdelse af kvalitetsstyringssystemer.
Kvalitetssikringsaktiviteter hos Totalrådgivers underrådgivere gennemføres efter retningslinjerne i Kvalitetsplan. De interne procedurer hos underrådgiverne gennemføres i henhold til virksomhedernes kvalitetssikrings- og miljøledelsessystem, men efter helt specifikke KS-punkter som udarbejdes før granskningen initieres i den enkelte fase.
Gyldighed
Kvalitetsplanen gælder specifikt for sagen som defineret i KS Planens afsnit 2.2 - Beskrivelse af projektet, og vedrører rådgivningsydelser som defineret i KS planens afsnit 4.1 Aftale med klient.
TRG´s kvalitetschef har ansvaret for udarbejdelse samt opfølgning & vedligeholdelse af
Kvalitetsplanen.
Der henvises til bilag 13.11.1_NHH1_C10-4_B-02-01 KS Plan.
11.2 Risikostyring
Risikohåndtering
Totalrådgiver har udarbejdet en Risikohåndbog, som beskriver totalrådgivers risikohåndtering af projekt Nyt Hospital Hvidovre. Håndbogen fastlægger rammer og retningslinjer for
risikostyringen på projektniveau og indgår som bidrag til bygherres egen og overordnede
risikostyring.
Risikohåndtering er underlagt retningslinjerne fra Region Hovedstadens Risikostyringsmanual og bliver håndteret i overensstemmelse denne samt Risikohåndbogen. Der henvises til bilag 13.11.2 NHH1_C10-5_B02-01_TRG Risikohåndbog.
Proces og dokumentation

I dispositionsforslagsfasen har totalrådgiver afholdt interne Risikoworkshops samt Risikokoordineringsmøder. Møderne er planlagt op til bygherres Risikoledelsesmøder, hvor
totalrådgiver har indrapporteret de identificerede risikoemner, som bygherre efterfølgende
har registreret i Exonaut Risikolog.
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I projektforslagsfasen har totalrådgiver afholdt 3 stk. Risikokoordineringsmøder, hvor risikoemner er indrapporteret, drøftet og journaliseret i en Risikolog. Der henvises til bilag
13.11.3 NHH1_C10-5_B02-01_TRG_risikolog_09032016.
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Byggeplads

12.1 Byggepladsforhold
Byggepladsen afskærmes mod det øvrige hospital/offentlige arealer og veje med et byggepladshegn, udført som en kombination af åben/lukket hegn. Dette hegn løber fra indgang ved vestgavlen af eksisterende hospital, langs Kettegård Allé og ambulancevejen til
vestgavlen ved nuværende akutmodtagelse.
Det vil sige at ambulancevej og en mindre forplads, foran nuværende akutmodtagelse
friholdes til hospitalets løbende drift.
Der etableres skurby/materialeplads på et indhegnet område på nuværende boldbane for
kollegiet, alternativt etableres skurby/materialeplads på hospitalets eksisterende P-areal
vest for byggepladsen.
Fra begge områder foregår til- og frakørsel via nuværende ambulancevej.
Adgangen for personer samt materialer til byggepladsen foregår fra skurby/materialeplads
via eksisterende opkørselsrampe, under ambulancevejen, gennem midlertidig tunnel og
ind i ny P-kælder.
For at undgå, at ambulancevejen spærres af holdende byggepladsbiler etableres "vagtværn" som blandt andet har til opgave, at sørge for friholdelse af ambulancevejen.
Råhusentreprenør opstiller 2 tårnkraner som sikres således at materialehejsning uden for
byggepladshegnet ikke er mulig.
Byggepladsentreprenøren opstiller 3 materiale-/personhejs som kan fragte personer/materiale fra P-kælder og op på de enkelte etager.
Under byggeriet etableres en midlertidig opkørselsrampe som anlægges langs eksisterende hospitals vestgavl, således at udkørslen fra eksisterende P-kælder kan bibeholdes i
hovedparten af byggeperioden.
De bygningsafsnit som ligger hvor den midlertidige rampe anlægges afventer derfor udførelse indtil den sidste del af byggeperioden, her vil den midlertidige rampe blive nedlagt.
Dette betyder at den primære kørevej i eksisterende P-kælder i denne periode gøres dobbeltrettet således, at ind- og udkørsel fra P-kælderen vil foregår via eksisterende rampe
mod øst.
Såfremt det er muligt etableres vendeplads for høje køretøjer i den nybyggede P-kælder.
Hvis dette ikke er muligt kan aflæsning af patienter fra høje køretøjer flyttes til nuværende
hovedindgang.
Tilkørsel til byggepladsen foregår via vejkryds ved nuværende ambulancevej/Kettegård
Allé.
Den overordnede disponering af trafikflow fremgår af tegning nr.
NHH1_K00_E4_H01_T200_N002.
Den overordnede disponering af byggepladsen fremgår af tegningerne nr.
NHH1_K00_E4_H01_T200_N003, XXX_N004 og XXX_N005.

13 Bilag & tegningsliste
13.1

Bilagsliste for kap 1
13.1.1
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Vedtaget lokalplan

13.2 Bilagsliste for kap 2
13.2.0
13.2.1
13.2.2
13.2.3

Tegningsliste arkitekt og tegninger iht. Liste
Designmanual bygning
Areal skema
Lastplaner

13.3 Bilagsliste for kap 3
13.3.1

Tegningsliste landskabsarkitekt og tegninger iht. Liste

13.3.2

Designmanual Landskab

13.4 Bilagsliste for kap 4
13.4.0
13.4.1
13.4.2
13.4.3
13.4.4
13.4.5
13.4.6
13.4.7
13.4.8
13.4.9
13.4.10
13.4.11
13.4.12
13.4.13
13.4.14
13.4.15
13.4.16
13.4.17

Tegningsliste ingeniør og tegninger iht. Liste
Materialeliste VVS, ventilation og EL
Præsentation NHH stormwater recommendation 11 december
2015
Beregning kapacitet regnvand
Beregning kapacitet brugsvand og spildevand
Beregning kapacitet medicinske luftarter
Præsentation NHH Indoor climate concept recommendation 11
dec 2015
Beregning kapacitet varme og køl
Præsentation kapacitet ventilation
Præsentation elevatorkapacitet 20151112
Præsentation automatiseret transportanlæg
NHH_C05-K03_B02-01_Rent_Depoter_Skabe
Effektberegning EL
NHH1_C13-01_K07_B02-02_UPS-strategi
NHH1_C13-01_K07_B02-02_UPS-behov
NHH1_C13-01_K08_B02-02_Stikkontakter
NHH1_C13-01_K08_B02-02_Fysik IT-infrastruktur
NHH1_C13-01_K08_B02-02_Elektronisk sikring og adgangskontrol

13.5 Bilagsliste for kap 5
13.5.1

NHH1_C04-07_B02-02_Brandstrategi_Projektforslag

13.6 Bilagsliste for kap 6
13.6.1
13.6.2
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Indeklima notat
Akustik rapport

13.7 Bilagsliste for kap 7
13.7.1

AMK logbog

13.8 Bilagsliste for kap 8
13.8.1
13.8.2
13.8.3
13.8.4
13.8.5
13.8.6

NHH1_C08-10-B02-N1_Bæredygtighedsplan
Energiberegning
NHH1_C08-10-B02-N5_Notat om LCA, facader
NHH1_C08-10-B02-N7_Notat om LCA, facadebeklædning
NHH1_C08-10-B02-N6_Notat om LCA, gulve
NHH1_C08-10-B02-N8_Notat om bærende konstruktioner

13.9 Bilagsliste for kap 9
13.9.1
13.9.2
13.9.3
13.9.4

Kalkulation
Hovedtidsplan
Anbefaling udbudsform og entrepriseopdeling
Entrepriseopdeling

13.10 Bilagsliste for kap 10
13.10.1 NHH1_C01-02_K17_B02-01_Delorganisationsdiagram-IKT Koordinering
13.10.2 NHH1_C08-06_K17_B02-01-IKT-Bilag-oversigt
13.10.3 NHH1_C01-05_K17_B02-01_IKT-Leverance-projektfaser
13.10.4 NHH1_C08-06_K17_B02-01_IKT-Digital-Model-LeveranceSpecifikation
13.11 Bilagsliste for kap 11
13.11.1 NHH1_NHH1_C10-4_B02-01_KS-plan
13.11.2 NHH1_C10-5_B02-01_TRG_risikohåndbog
13.12 Bilagsliste for kap 12
Ingen bilag

