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Eksisterende flaskegasinstallation til fysiklokaler i kælder under kommende fysiklokaler
Tipperup Skole Idrætsvej 19
Helsingør Kommune

Gasleverandøren Kosangas ved Ole Klysner har gennemgået føringsveje for gasinstallation til nye
fysiklokaler. Gasleverandøren er teknisk myndighed på flaskegasanlægget. Til den eksisterende
gasinstallation er bemærket følgende:




Gasrør i kælder er samlet med pressfittings både til sløjdlokale og til eksisterende fysiklokaler i
kælder. Dette skal ændres til hårdloddede samlinger.
Der mangler magnetventiler på gasflasker placeret i gård - såkaldte fyraftensventiler, som afbryder
gassystemet udenfor normal benyttelsestid. Der skal også udføres elanlæg hertil.
Endvidere skulle mangle enkelte komponenter til sløjdsalsanlægget.

Ovennævnte forhold anbefaler Sylvest VVS bliver bragt i orden nu inden de selv begynder montage af
gasrør til de nye fysiklokaler. Ellers bliver ændringsarbejderne vanskeligere at udføre.
Såfremt skolen efter etablering af nye fysiklokaler ikke ønsker at benytte fysiklokalerne i kælderen skal
gasrørssystemet hertil afbrydes nu. Sylvest VVS kan så benytte dele af forsyningsrøret til fysiklokalerne i
kælderen til de nye fysiklokaler i stueetagen.
Det indstilles at skolen betaler for lovliggørelsen af eksisterende gassystem til sløjdsalen, da denne udgift er
udenfor byggesagen.
Såfremt skolen ønsker at benytte fysiklokalerne i kælderen fremover, skal samlinger til fysiklokalerne i
kælder også udskiftes fra pressfittings til hårdloddede samlinger. Vælger Sylvest VVS at forbinde
gasforsyning til nye fysiklokaler på eksisterende ledning til gamle fysiklokaler, skal sidstnævnte tilsvarende
forsynes med laboratorietestere.
Det indstilles, at skolen betaler for lovliggørelsen af eksisterende gasrørssystem til sløjdsal og til fysiklokaler
i kælder. Skolen kunne overveje at betale for halvdelen af udgiften til disse laboratorietestere, da
forbedringen kommer skolen til gode i form af øget sikkerhed. Fører Sylvest VVS separat ledning frem til
nye fysiklokaler udenom ledningerne til fysiklokalerne i kælderen, er der ikke krav om installation af
laboratorietestere til fysiklokalerne i kælderen.
Umiddelbart skønnes samlede udgifter for skolen ikke at overstige kr. 50.000,- excl. moms.
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