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Emne: Afdækning af gulve
Gulve er ikke dækket af, hvilket betyder at der bliver slæbt store mængder jord ind og murstøv
ud og rundt i bygningerne. Bygningerne er i brug under renoveringen og benyttes af personale
og 3 mand, der bør dækkes af og rengøres jævnligt således at snavs ikke slæbes rund i
faciliteter som er i brug.

Emne: Opsætning af radiator
Er det rette placering for radiator i rum nr. 34B

Emne: Opsætning af
fremtidigt kontor.

radiator i

eksisterende depot,

I eksisterende depot/fremtidigt kontor rum nr. 39, skal radiator muligvis placeres i højre side (iht
VVS), var det ikke mere nærliggende at placere den i venstre, hvor der i forvejen er varmerør?
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Emne: gennemgang dør kopirum/depot
Dørhul ved gennemgang til kommende depot på etage 1, har et hulmål på ca. 185 cm med
isættelse af en dør, vil gennemgangshøjeden blive reduceret til omkring 180 cm, hvilket på
ingen måder er standard. Jeg mener ikke at bygherre kan være tjent med denne løsning.
Løsningen bør genovervejes.

Emne: Detaljer omkring vægtilslutninger til loft
Detaljen omkring vægtilslutning mod loft i nye kontorer på etage 1, er synsmæssigt ikke en køn
elle faglig korrekt løsning, gipsplader er ført op til eksisterende loftprofiler hvor der er lavet ny
vægbeklædning, hvilket vil sige at eksisterende kantprofil flere steder kun fremstår som en ca. 1
cm, tynd kant mod ca. 2,5 cm hvor den sættes op korrekt.
Gipspladerne burde være ført helt til loft og der burde efterfølgende være sat nye kantprofiler op
hele veje rundt, på samme måde som det er gjort ved nye opsatte skillevægge.

Emne: Manglende ventilation i nye og eksisterende
kontorer
Der mangler ventilation i nye og eksisterende kontorer.
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Emne: Generelt ingen isolering i ydervægge
I forbindelse med udformning af nye dørhuller i facade er det konstateret at der ingen isolering i
de eksisterende facader. Eneste isolering er rester af stopningen omkring vinduerne. Hulmuren
er fyldt op med puds og brokker. Der er i øvrigt massiver kuldebroer indbygget i facaderne i form
af faste helstens bindere mellem hvert vindue. Det er uklart om det har betydning for projektet.
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