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Roskilde Kommune har besluttet at bygge et nyt plejecenter i bydelen Trekroner 
Øst. 

Plejecenteret er placeret i den sydlige del af ”lomme C” iht. Lokalplan 505 
”Erhvervsområde Trekroner Vest”. Den 4-etages bygning er udformet som et 
”H” efter en nærmere analyse af bygningens form og funktion, ganglængder, 
energioptimering m.m. De lokalplanmæssige forhold er aftalt med Planafsnittet i 
Roskilde Kommune.

Plejecenteret består af 100 boliger med tilhørende fælles- og servicearealer 
fordelt på 6 afdelinger med 14-15 plejeboliger beliggende på 1.-3.sal og en 
afdeling med 15 boliger i stueetagen. Hovedadministration, aktivitetscenter, café, 
produktionskøkken, værksted, hjemmepleje m.m. er også placeret i stueetagen. I 
kælderetagen etableres omklædning, teknikrum, depoter m.m. 

Centret indrettes med behandlings- og terapifaciliteter til egne beboere samt 
aktivitetsrum og en café som også udefrakommende kan benytte. Herudover 
vil centret tjene som samlingssted og udgangspunkt for 40 kommunale 
hjemmeplejere. 

Som supplerende funktion skal der i næste fase indarbejdes 6-8 aflastningsboliger 
i projektet. Boligerne placeres samlet i stueetagen. Antallet af almindelige 
plejeboliger bibeholdes, dvs. projektets samlede areal øges tilsvarende.  

Rådgivningsydelsen blev vundet af JJW ARKITEKTER og Damgaard 
Rådgivende Ingeniører A/S, som har viderebearbejdet programudkastet til et 
dispositionsforslag. 

Plejecenteret planlægges gennemført som en meget energioptimeret bygning - et 

”passivhus”. Bygningen bliver så godt isoleret, at der ikke er brug for et traditionelt 
varmeanlæg. Et ventilationsanlæg med varmegenvinding sørger for konstant 
luftskifte til glæde for beboerne, personalet og de pårørende. Plejecenteret kan 
blive Danmarks første plejecenter gennemført som et ”passivhus”.

Forslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med byggeudvalg og følgegruppe med 
repræsentanter fra Bruger- og pårørenderåd, Handicapråd, Ældreråd, leder- og 
medarbejderrepræsentanter fra plejecentre i Roskilde kommune, ældrechef, 
ledelsen fra socialforvaltningen, samt medarbejdere fra Teknik og miljø. 
Projektgruppen bliver også involveret i projektfasen frem til udbud i totalentreprise

FORORD

Perspektiv af den nordlige gårdhave



PLEJECENTE TREKRONER

HP HUSET
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I lokalplanen er området ved Trekroner Station udlagt med en sekvens af åbne 
karreer som flankerer Trekroner Alle.
Området udlægges som et ”skovområde ”, skabt af en række træfyldte lommer 
med stringente karrestrukturer med åbne havearealer i karreernes indre.
Bebyggelsen er placeret højtliggende i det kuperede landskab, som har været 
medskaber til den valgte H-form, hvor to langstrakte fløje bugter sig i landskabet.
De to bygningsfløje bindes sammen af et tværgående volumen, hvor de centrale 
fællesfaciliteter er placeret.

BELIGGENHEDSPLAN 1:2500



Det store fællesrum set fra balkon
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Ankomsten til Plejecenteret sker via Trekroner Centervej. Herfra kører man 
gennem skoven hvor huset ligger placeret i en lysning.  Flankeret af bygningerne, 
indrammes den lille ankomstgård, der med sin magnolielund tager imod husets 
brugere. Lunden vil stå i fin kontrast til den omkringliggende skovs mere vilde 
karakter og ydermere udgøre et fint element at se på fra bygningerne. 

ANKOMSTEN TIL HUSET



Skoven danner en fin og harmonisk ramme om huset, der igen indrammer de to 
gårdhaver af vidt forskellig karakter. 

Mod syd møder man “huset i skoven” -  i  en lysning ligger det med en præcist 
anlagt magnolielund mellem bygningerne. Som nævnt vil lunden danne en fin kon-
trast mellem skovens løv og samtidig byde husets brugere velkommen. Ydermere 
vil det udgøre et smukt tag at kigge ned på fra bygningerne.
Mod Nord ligger “huset på engen/ overdrevet”. Her forstiller vi os at landskabet 

kultiveres og stiliseres jo længere ind mod husets hjerte man kommer. Terrænnet 
falder fra huset og ud i landskabet. Dette søger vi at fremhæve ved at understrege 
koterne i klippede og uklippede felter. Felterne kan stå med engblomster som røl-
like, regnfang, græsser etc. i smuk kontrast til det klippede græstæppe der fletter 
sig ind imellem. 
En grusrampe forbinder fællesbygningens terrasser med landskabet og syr 
felterne sammen til et tæppe af græsser, der kan nydes fra boligerne.
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FREMTIDIG 
BEBYGGELSE

FREMTIDIG 
BEBYGGELSE

Situationsplan 1:1000
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“Alle boliger er enten 
orienteret mod øst eller 
vest for at optimere 
dagslysforhold og udsigt” 
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HUSET
De 100 boliger med tilhørende fælles- og servicearealer er fordelt på 6 afdelinger 
med 14-15 plejeboliger beliggende på 1.-3.sal og en afdeling med 15 boliger i stu-
eetagen. Hovedadministration, aktivitetscenter, café, produktionskøkken, værksted, 
hjemmepleje m.m. er også placeret i stueetagen. I kælderetagen etableres om-
klædning, teknikrum, depoter m.m. 
I østfløjens stueetage er centerets mest udadvendte funktioner placeret som små 
butikker – her er der frisørsalon, fodpleje og tandpleje samt cafe.

I forbindelse med cafeen placeres køkkenområdet – som derved også er placeret 
med let adgang til de kommende 44 handikapboliger, som får til huse i forlængelse 
af centeret
Projektet definerer rammerne for en værdig plejebolig, udformet med tanke for de 
små detaljer og atmosfære.
Værdigheden søger vi ved at eliminere lange gange og dermed fjerne det ”værste 
institutionspræg”

Grundlæggende har vi ønsket at implementere værdier som privathed, sanses-
timulering, optimerede lysindfald, tryghed, udsigt og rumligheder til sociale rela-
tioner og fysiske aktiviteter.
Målet har været at etablere trivselsskabende, inspirerende og sanselige rumforløb 
underbygget af materialesammensætninger og detaljeringer i arkitekturen.
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Stueplan 1:250



Fællesområderne placeres som ”hjerter”, centralt i boenhederne og åbner sig som 
dobbelthøje øjne ud mod skovens træer. 
Alle boliger er enten orienteret mod øst eller vest for at optimere dagslysforhold og 
udsigt 

FÆLLESSKABER
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Det store fællesrum set fra balkon1. sal 1:250
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2. sal 1:250
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Det store fællesrum set fra balkon3. sal 1:250
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Kælderplan 1:250
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Boligen er indrettet så den opfylder alle krav i forhold til beboerne og  personale. 
Ydermere lægger vi vægt på at boligen har en fleksibilitet, så den kan tilpasses den 
enkeltes behov. Den flytbar væg opdeler boligen i stue og soveværelse - herved har 
man en privat og en mere udadvendt zone.
Er man mere plejekrævende, kan væggen fjernes helt så en sengeliggende beboer 
får glæde af begge lysindfald og boligens rummeligheder. 

Passivhusets tykke mure, udnytter vi i de enkelte boliger, ved at anvende de 
dybe vinduesnicher som karnapper, hvor beboerne kan opholde sig og som giver 
beboerne mulighed for at nyde naturen og årets gang udenfor.

BOLIGEN 

Soveværelse
10,9 m2

Stue og køkken
18,5 m2

Andel af gang
6,7 m2

Bad
6,4 m2

Boligplan 1:50Boligplan 1:50Tværsnit B-B 1:250
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Østfacade 1:250
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Længdesnit A-A 1:250

PASSIVHUS
Plejecenteret er teknisk disponeret som et ”passivhus” – ikke blot for at 
energioptimere – men også for at øge komfortniveauet for beboerne. 
Et passivhus er kendetegnet ved tykke, højisolerede ydervægge og vinduesflader 
uden kuldenedfald og træk.
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Facaderne disponeres således at de på samme tid skaber et monolitisk udtryk og 
nedbryder skalaen som ornamentering af bebyggelsen.
Derved udnyttes husets ydre som baggrund for skovdannelsen omkring bygningen.

Vi arbejder med lette elementer der kan foldes ud som låger der skaber 
solafskærmning.
Herved opnås et lys/skygge spil i facaden samtidig med at passivhusets behov for 

kontrollerede lys- og skyggeforhold imødekommes.

Basalt er husets udtryk lyst og imødekommende, med en materialeholdning der 
modsvarer bygherrens udfaldskrav til drift og vedligehold

HUSETS UDTRYK
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Tværsnit B-B og sydfacade 1:250Tværsnit B-B og sydfacade 1:250
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Vestfacade 1:250Vestfacade 1:250
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TREKRONER PLEJECENTER - INGENIØRBESKRIVELSE

PASSIVHUS
Energibehovet til rumopvarmning i et passivhus er så minimalt, at et tra-
ditionelt centralvarmesystem kan udelades. Energibehovet må maksimalt 
være 15 kWh/m² indvendigt boligareal.
Bygningens opvarmning og indeklima kan optimeres ved anvendelse af 
luftvarme og -køling, baseret på meget effektive mekaniske ventilation-
sanlæg med varmegenvinding. Et kontrolleret luftskifte sikrer tilførsel 
af friskluft, så ubehagelige luftarter bortventileres og der skabes et godt 
atmosfærisk indeklima og god kom-fort. 
Friskluften føres til bygningen gennem nedgravede kanaler hvor luften 
delvis tempereres af jorden, hvilket betyder, at den forvarmes om vinteren 
og kan afkøles om sommeren – helt naturligt. 
Når friskluften om vinteren kommer ind i bygningen, ledes den gennem 
en varmeveksler hvor den optager varmen fra afkastluften. Den forvar-
mede indblæsningsluft opvarmes i de enkelte rum efter aktuelle varme-
behov. 

TEMPERATURFORSKELLE – TERMISK KOMFORT
De fleste kender ubehaget ved at opholde sig i nærheden af større glas-
flader i vinterhalvåret, hvor den kolde overflade ofte medfører at man føler 
varme- og kuldestråling samt kuldenedfald der gør, at det føles fod-koldt. 
Det opleves ofte i ældre bygninger hvor vinduerne har en ringere isoler-
ingsevne, men kan også fore-komme i nyere bygninger.  

Til passivhuse anvendes en lavenergirude udført med 3 lag glas, hvilket 
giver en betydeligt bedre isolerings-evne, og i kombination med en isol-
erende ramme, opnås et højtisolerende vindue, som er medvirkende til 
store energibesparelser og bedre termisk komfort. 

Dette betyder at på en vinterdag hvor der er 20˚C indenfor og tempera-
turen ude er -12˚C, vil den indvendige overflade på en 2 lags lavener-
girude være ca. 16˚C, mens den på en 3 lags lavenergirude vil være 
19,8˚C. 
Det er den kolde overflade på ruden som skaber kuldenedfald samt den 
kuldestråling som kan opleves tæt ved ruder og på den måde bidrager det 
til et ubehageligt indeklima.

OMKOSTNINGER
I forhold til energiklasse 2, som der i dette tilfælde er forudsat i lokal-
planen, vil merudgiften til passivhus- standard være ca. 6-8 %, afhængig 
af det valgte koncept. 
Merudgiften er hovedsageligt knyttet til etableringen af råhuset, hvor 
isoleringsevnen skal forbedres i form af højt isolerende vinduer og for-
doblede isoleringsmængder i vægge, terrændæk og tag. Endvidere skal 
bygnin-gens tæthed øges maksimalt muligt, således at luftskiftet kan 
kontrolleres. 

UDVIKLING I ENERGIPRISERNE
Et af de aspekter som er vigtigt at tage i betragtning når man overvejer at 
investere i et passivhus, er den markedsøkonomiske og politisk bestemte 
udvikling af energipriserne. Med den samfundsmæssige / politiske op-
bakning der i øjeblikket er for at fremme klimaforbedringer / reduktion 
af CO2 ved energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse samt 
begrænsninger på energiforbruget i nye bygninger – er det sandsynligt at 
priserne vil stige.
Ved opførelse af Trekroner Plejecenter som passivhus opnås der en be-
tydelig besparelse på energiforbruget til bygningens opvarmning. 

TOTALØKONOMI
Det er vigtigt at huske, at besparelsen på energien er vedvarende i hele 
bygningens levetid, og har indflydelse på både den samlede økonomi og 
CO2 belastning.

ENERGI
Bygningen udføres efter passivhus konceptet, hvilket indebærer at udefra 
kommende energiforsyning redu-ceres til et minimum. Energiforsynin-
gen kan være varmepumper (se afsnit varmepumper) eller ejendommen 
kan forsynes med fjernvarme fra det offentlige net, hvilket må afklares i 
næste fase.
Ved passivhus byggeri er der ikke tilslutningspligt til fjernvarmenettet. 
Dog er fjernvarme er i Roskilde om-rådet en miljørigtig opvarmning-
skilde, idet hovedparten af varmen produceres i samproduktion med el 
(kraftvarme) og det primære brændsel er affald.
Aktiv energireduktion omfatter bl.a. solfangere og solceller, samt even-
tuel udnyttelse af jordvarme ved in-stallering af varmepumper. Eventuel 
overskudsvarme fra storkøkken kan udnyttes – afklares i næste fase når 
omfang er kendt.
Desuden vil belysningen blive lavenergibelysning med sparepærer, mu-
ligvis LED belysning, hvis pris og lyskvalitet kan leve op til et acceptabelt 
niveau.

SOLFANGERANLÆG
Der monteres solfangeranlæg på tag. Anlægget får som udgangspunkt en 
størrelse på omtrent 210 m2 brutto-areal - 100 m2 aktivt solfangerareal, 
bestående af ca. 1200 rør. Der forventes en årlig solfangerydelse på 86 
MWh, hvilket svarer til ca. 50 % af varmebehovet til varmt brugsvand og 
ca. 8-10 % af behovet for opvarm-ning.
Solfangeranlægget udføres med vacuumrør, der har ca. 40 % bedre ud-
nyttelsesgrad end almindelige solfan-gerpaneler, samt bedre kan udnytte 
solens stråler i de perioder, hvor den står lavt på himmelen. For at kunne 
opnå størst mulig udnyttelse opstilles solfangerpanelerne i en vinkel på 
60°.
Der installeres i kælder en varmtvandsbeholder og en akkumulering-
stank på 5 – 7 m3 til opsamling af den producerede varmemængde. Disse 
dimensioneres og kobles således, at produktion af varmt brugsvand altid 
har første prioritet og overskydende varmemængde bidrager til rumop-
varmningen. 

SOLCELLEANLÆG
Som option kan der monteres et solcelleanlæg med monokrystallinske 
solceller. Solcellerne alene kan på ingen måde dække behovet for el i 
bygningen, men kan medvirke til en synliggørelse af de energireduceren-
de tiltag.
Der opsættes ca. 80 m2 solceller, der på årsbasis kan producere mellem 
11.000 og 14.000 kWh. Dermed kan solcellerne have tjent sig selv hjem på 
12 – 14 år, hvis man regner med simpel tilbagebetalingstid.
Solcellerne vil også bidrage til, at passivhus konceptets grænseværdier 
overholdes.
Solcellerne forsynes med solsporingssystem, der sikrer optimal ind-
stråling over dagen samt automatisk data-opsamling, der registrerer 
panelernes ydelse.

VARMEPUMPER
Bygningens varmeforsyning kan eventuelt hentes ved hjælp af 
varmepumper. Der etableres et ledningsnet i terræn, hvorfra den ak-
kumulerede jordvarme hentes. Varmepumperne placeres i kælder og 
forsyner derfra varmeflader i ventilationsanlæg og zonevarmeflader 
placeret i kanalsystemet.
Varmepumper forsyner desuden beholder for varmt brugsvand og akku-
muleringstank i de perioder, hvor solfangersystemet ikke kan producere 
tilstrækkeligt.
Afhængig af hvorledes produktionskøkkenet udlægges og etableres, kan 
man overveje en varmepumpe for genvinding af restvarme fra køleanlæg.

VENTILATION - TERMISK - OG ATMOSFÆRISK INDEKLIMA
Der etableres fuld mekanisk ventilation i bygningen, både i boliger og 
servicearealer for at sikre et godt in-deklima og høj en komfort. Varme-
behovet er meget lille og temperaturforskellen mellem varme og kolde 
flader i rummene er på grund af den høje isoleringsgrad ligeledes lille. 
Der er derfor ikke behov for et tradi-tionelt radiatoranlæg. Opvarmning 
af boligerne og servicearealer sker via små vandbårne varmeflader der 
indbygget i ventilationssystemerne. 

Der placeres i bygningen i alt 9 stk. ventilationsanlæg af varierende stør-
relse fordelt som følgende.
Anlæg 01 betjener Boliger NØ
Anlæg 02 betjener Boliger SØ
Anlæg 03 betjener Boliger NV
Anlæg 04 betjener Boliger SV
Anlæg 05 betjener Fællesrum og serviceareal øst 
Anlæg 06 betjener Fællesrum og serviceareal vest 
Anlæg 07 betjener Serviceareal midt SOM
Anlæg 08 betjener Storkøkken - Afventer indtil omfang er afklaret.
Anlæg 09 betjener Lokalcenter- Afventer indtil omfang er afklaret.

Alle anlæg placeres i kælder og på en sådan måde at der er kortest mulig 
afstand til de områder de betjener. 

INDBLÆSNING OG AFKASTLUFT
Indblæsnings- og afkastluften føres fra ventilationsanlæg via kanalsystem 
med hovedføringsveje i kælder frem til lodrette kanaler ført i skakte plac-
eret ved overgang fra servicearealer til boligerne. For hver etage afgrenes 
kanaler, der fremføres over nedhængte lofter i baderum og boligernes 
køkkenområde. 
Ventilation af boligen sker ved afgrening fra fremføringskanaler, hvor der 
på kanal for indblæsningsluft monteres en zonevarmeflade og efter den 
fremføres i kanal til ydervæggen, hvor den føres på langs ad denne i hele 
boligens bredde.
Udsugning fra boligen sker henholdsvis fra aftræk placeret i tekøkken og 
udsugningsarmatur placeret i toi-let/baderum. 
Denne metode sikrer en jævn gennemskylning af boligen og dermed 
sikres et godt indeklima samt god kom-fort.

Samlet indtag for friskluft og afkast for henholdsvis afsnit øst og vest 
placeres for hver del i nordlig ende af bygningen. Afkastluft og friskluft 
føres i rør-i-rør under jord i terræn. Herved opnår man at friskluften både 
opvarmes med restvarmen i afkastluften og den bliver tilført varme fra 
jorden.
I sommerperioden kan processen vendes, så det bliver muligt at køre 
med afkølet luft.

Alle rum i bygningen regnes for ventileret og der beregnes et gennem-
snitligt luftskifte på ca.1,5- 2 gange i timen. Dog kan der i opholdszoner 
i serviceområderne ske et forceret luftskifte på op til ca. 5 gange i timen. 
Endelig afklaring vil ske i næste fase.
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I kælder bliver der skelnet mellem rum til opbevaring og rum med jævnlig 
eller daglig personbelastning. 

I områder med personbelastning skal der være både mekanisk indblæs-
ning og udsugning. I områder med rum til opbevaring vil der kun være 
indblæsning og der etableres fælles udsugning i gangarealerne.
Indblæsningstemperaturen i kælder forudsættes til at være basistem-
peratur i alle rum med zonevarmeflader i omklædning. 

BOLIGAFSNIT
Anlæg 01, 02, 03, 04
I boliger fordeles luften via indblæsningsarmaturer ved facaden, udsug-
ningen foregår i badeværelse og te-køkken.
Der placeres zonevarmeflade med en individuel rumføler i hver enkelt 
bolig, således at beboeren selv kan regulere temperaturen i intervallet 
17-23° C. 

FÆLLESRUM
Anlæg 05, 06, 07
Luften fordeles via indblæsningsarmaturer i den ene side af rummet og 
udsugningen foregår i den anden side, så rummene bliver gennemskyllet.
Der placeres zonevarmeflade med en individuel rumføler i hver enkelt 
zone / rum, der på samme måde som i boliger kan regulere temperaturen 
i intervallet 17-23° C.

KONSTRUKTIONER  
De bærende konstruktioner udføres med enkle konstruktionsprincipper 
med bærende vægge, søjler og bjæl-ker af præfabrikerede betonelement-
er / letklinkerbeton elementer. Enkelte betonvægge udføres selvbærende. 
Dæk udføres som forspændte huldæk elementer som spænder fra 
tværgående væg til tværgående væg eller mellem bjælker. 

Bygningen stabiliseres af tværgående og langsgående betonvægge som 
forankres til fundament i nødvendigt omfang. Vindkræfter føres fra fa-
caderne til dækskiverne, som viderefører kræfterne til de stabiliserende 
vægge. 

Altaner og udvendige trapper udføres med selvstændigt bæresystem 
af søjler, bjælker og punktfundamenter, og fastgøres udelukkende til 
bygningen for vandret last.

Konstruktioner dimensioneres i henhold til gældende Eurocodes med 
tilhørende nationale anneks.
Fundamenter og terrændæk projekteres under hensyntagen til jord-
bundsforholdene. Fundamenter føres mi-nimum til frostfri dybde.
Ved den videre projektering skal der tages de fornødne forholdsregler for 
sikring mod radon.

AFLØB
Afløbsinstallationerne fra de enkelte boliger (toilet, bad og håndvask) 
føres til faldstammer som etableres i lejlighedsskaktene, med mulighed 
for renseåbning i skaktens bund, og ventilering over tag. 
Fra skaktene samles alle afløbsledningerne under terrændæk og føres ud 
i terræn. Der sikres mulighed for fremtidig service og vedligehold. Kloak-
ledningerne samles i en brønd som tilsluttes det kommunale kloaknet for 
sort spildevand. 

Afløbene fra bygningens serviceareal og storkøkken gennembryder 
etageadskillelsen og samles i kælderen, herfra føres afløbet den kortes 
mulige vej ud til facaden og tilsluttes umiddelbart i en brønd uden for 
facaden. Afløb fra storkøkken føres til en fedtudskiller. 

VARMT BRUGSVANDSFORSYNING
Fra bygningens forsyningsledning for koldt brugsvand i teknikrum frem-
føres en ledning til varmtvandsbe-holder. Beholderstørrelse ca. 1500 liter 
og skal være isoleret med mindst 150 mm isolering på alle flader. 
Fra varmtvandsbeholder placeret i kælder fremføres ledninger for varmt 
brugsvand og tilhørende cirkulati-onsledning. Disse ledninger følger 
samme tracé som ledninger for koldt brugsvand.
Der etableres cirkulation på det varme brugsvand ud til umiddelbart før 
den yderste lejlighed i forhold til vandkredsen, som herfra løber retur til 
varmtvandsbeholderen, hvilket vil sikre en ventetid for det varme brugs-
vand ved tapstederne i henhold til gældende normer.
Forsyningsledningerne fra varmtvandsbeholder og frem til plejeboligerne 
skal isoleres med minimum 50 mm isolering, således at kravet til et lavt 
energiforbrug kan opfyldes.

SANITET
Valg af sanitet og armaturer vil ske i den følgende fase. Der vil i denne 
fase blive lagt stor vægt på vandbe-sparende armaturer og rengørings-
venligt sanitet.

VARME
Der etableres ikke traditionelt radiatoranlæg, men der føres varmerør 
frem til varmeflader i ventilationsanlæg og zonevarmeflader placeret i in-
dblæsningskanaler i boliger og andre rum som forsynes med ventilation. 
Det overvejes at etablere gulvvarme i baderum for hurtigere fjernelse af 
overflade fugt og termisk komfort.
Varme fra solfangeranlæg føres til akkumuleringstank, når dette er mu-
ligt.
Varmepumper, akkumuleringstank og varmtvandsbeholder placeres i 
særskilt teknikrum i kælder.

ELINSTALLATIONER
De elektriske installationer skal overholde installationsmæssig flexibilitet, 
således at funktioner inden for et areal skal kunne ændres med minimal 
forstyrrelse for funktioner i tilstødende områder.
Anlægget skal projekteres og udføres i henhold til ” Stærkstrømsbekent-
gørelsen ” med tilhørende normer og vejledninger.

ELFORSYNING
Der etableres ny stikledning til bygningerne.
I kælder laves fordelingsarrangement med elmålere for fælles installa-
tioner, køkken og hver bolig.
Hovedkabler fremføres i kælder til lodrette skakte.
Eltavler
Der etableres fælles tavler pr. bygningsafsnit/etage. Der installeres sær-
skilt tavle for køkken.
Der installeres de nødvendige tavler for tekniske installationer. Der ud-
føres gruppetavle pr. bolig
Belysningsanlæg - optisk indeklima
Belysningsanlægget skal planlægges i nært samarbejde med brugere, 
og der skal fokuseres på teknik og æstetik. Anlæg skal være maksimalt 
energioptimeret i alle fællesarealer.
Belysningsanlægget skal have mulighed for dæmpning i beboerom-
råder og opholdsrum, således at lysstyrken kan tilpasses de forskellige 
gøremål/aktiviteter som rummene benyttes til.

NØD OG PANIKBELYSNING
Der etableres nød –og panikbelysning i alle flugtveje, samt i kantine med 
tilhørende aktivitetsrum.
Anlægget udføres som et centralt anlæg, med den lovkrævede overvågn-
ing og afprøvning.

AUTOMATIK OG MÅLERE
Der etableres et fuldt CTS-anlæg til styring, regulering og overvågning af 
alle de tekniske installationer.
Ud over hovedmålerne opsættes fornødne antal bimålere for opdeling af 
forbrug/afregning pr. afsnit.
Alle boliger forsynes med egne målere for afregning af el, vand og varme.
Alle de tekniske installationer kobles op på CTS-anlæg.

ANDRE ELTEKNISKE ANLÆG
Edb –og telefonanlæg
Der monteres 2 stk.strukturerede kabelnet for edb –og telefon, 1 net 
for administration og fællesarealer. Nettet for beboerne udføres med 1 
stk. dobbeltudtag pr. bolig. Det administrative net skal dække alle øvrige 
arealer med 2 dobbeltudtag pr. arbejdsplads/printerrum og disponible 
udtag i alle fællesrum samt i køkken.
Det adminstrative telefonanlæg skal opbygges således at der kan anv-
endes trådløse DECT telefoner til personsøgning og til overfaldsalarm. 
Tryk for overfaldsalarm skal ligeledes integreres i systemet og anvendes i 
vagtrum, garderober mv.

DØRTELEFONANLÆG
Der skal monteres dørtelefonanlæg ift. hovedindgang og indgang for 
hjemmepleje. Anlæggene skal have tale og billedeforbindelse samt 
klokke for varsling pr. anlæg. 

ADGANGSKONTROLANLÆG
Der skal monteres adgangskontrolanlæg. Dette skal forbikoble indbrud-
salarmanlægget og betjener hovedindgang og indgang for hjemmeplejen. 
Indbrudsalarmanlæg
Indbrudsalarm skal dække alle yderdøre, samt garderober og medicin-
rum.

BRANDALAMERINGSANLÆG
Der skal installeres direkte adresserbart ABA anlæg med varsling.

ANTENNEANLÆG
Der monteres fællesantenneanlæg. Kableanlæg skal være for digitale 
sendinger. Alle almindelige danske TV -og radiokanaler skal kunne beny-
ttes i boliger, fællesrum og personalerum.

ELEVATORER
Elevatorer skal være uden maskinrum og så energirigtige som muligt. 
Minimum 1 stk. Elevator skal være for hospitalssenge.

SPRINKLER OG BRANDSLUKNINGSANLÆG
Der etableres et automatisk sprinkleranlæg enten som et lavtrykstågean-
læg eller som traditionelt anlæg med sprinklerhoveder. I kælder etableres 
der en sprinklercentral efter gældende forskrifter. Omfang afklares i 
næste fase.
Der etableres tillige fuld dækning med slangevindere, pulverslukkere og 
andet brandbekæmpelsesmateriale over hele bygningen.
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