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Referat 
Byggeud-
valgsmøde: 

8 

Mødested: AUB´s Administration, Morbærhaven 
Mødetid: 5. februar 2014, kl. 11.00 

Deltagere: Morten Juul Møller (MJM) 
Torben Brandt Groset (TBG) 
Kate Dyrhøj Pedersen (KDP)  
Jens W Larsen (JWL) 
Knud Stougaard (KMS) 
 
 

AUB Morbærhaven 
AUB Morbærhaven 
AUB Morbærhaven 
Arkitema Architects 
Danakon a/s- ref. 
 

Næste møde: El-møde den 13. marts 2014, kl. 10-12  i Morbærhaven 
 
8.01 Bemærkninger til forrige referat 
 Ingen bemærkninger. 
 
8.02 Statusorientering 
 Projektforslag blev udleveret og gennemgået på BU 7. 

 
 Møde med ventilationsleverandør afholdes dags dato. 
 
 Møde med el-ingeniør den 13.marts 2014. 

 
 Der har været afholdt møde med kommunen vedr. skema A, se 8.04 

 
Afstemning om ombygning eller nedlæggelse af de lukkede gange er 
igangsat, og resultat foreligger den 30. marts 2014. 

 
8.03 Tidsplan 
 Ordinært fællesmøde er afholdt den 20. februar 2014. 

På mødet blev bla. ståltage besluttet. 
 Der henvises til fremsendte mail med afstemningsresultatet fra mødet. 
 
 Der afholdes sommerfest d. 30. August 2014. 
 
 Revideret rammetidsplan afventer den kommunale godkendelse af ske-

ma A. 
 
  
 Det blev aftalt, at følgende igangsættes nu: 

 Mock-up af lette vægge 
  Mock-up af decentralt væghængt ventilationsanlæg 
  Udarbejdelse af udbudsprojektet 
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8.04 Myndigheder 
 Der har været afholdt møde med Rebekka Nielsen vedr. skema A. 
 Jf. skrivelse af 25. februar 2014 fra kommunen har mødet ikke fremmet 

den kommunale sagsbehandling. 
 I den mere konkrete del af skrivelsen fremgår det, at Morbærhaven ikke 

kommer på økonomiudvalgsmøde og kommunalbestyrelsesmøde i marts 
2014.  

  
 For at efterkomme kommunens skrivelse har AUB indgået en aftale med 

en juridiskrådgiver til opfølgning af den politiske del af byggesagsbe-
handlingen. 

  
 I skrivelsen fra kommunen er der flere ubesvarende spørgsmål. 
  
 AP prøver at få aftalt et møde med kommunen den 20. eller 21. marts 

2014, hvor kommunens overordnede ansvarlige leder Niels Carsten 
Bluhme anmodes om at deltage. 

  
 PH og KMS deltager på mødet, så spørgsmål vedr. den aftalte økonomi-

ske fordeling samt forudsætninger for den samlede håndværkerudgift i 
skema A besvares. 

 
 Når skema A er godkendt afholder JWL og KMS møde med kommunens 

byggesags afdeling. 
  
 Det er uklart om økonomien kan behandles på byrådsmøde den 11. april 

2014. 
  
 MJM fremsender en skrivelse med anmodning om kommunens accept 

på gennemførelse af EU prækvalificering nu. 
 
  
8.05 Projekt 

Projektforslaget oploades på hjemmesiden, og indarbejdes derfor med 
de kommentarer der blev gennemgået. 

  
 Kommentarer i stikord der i redigeret form indarbejdes i projektforslaget 
   

Byggepladsforhold. 
Der er ikke bevaringsværdig beplantning, men gennemgås dog med en-
treprenøren. 
Det vil indgå i udbudsbetingelsene, at træer og beplantninger skal beva-
res i størst muligt omfang. Dersom det er nødvendigt at, fælde træer skal 
der genplantes nye i mindst 2 meters højde. 

  
 Pkt. Side 5.  

Det præciseres, at omkostninger til udbedringer af eventuelle skadede 
belægninger under byggeriet indgår i byggesagen. 
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 Pkt. 2.2.5 

Alle centre gennemgås for, at få fastlagt udførelsen af ventilation og var-
me. Der er særlige forhold der skal indarbejdes på center 1 Hønen. 

  
 Pkt. 2.3 

Nedløb på hemsboliger afsluttes med bøjning, så der ikke er direkte dryp 
på tagforskydningerne, således at støj og slid reduceres. 

 
 Pkt. 2.6 

Køkkenvinduer. Det skal indgå i projektet, at der alene anvendes rulle-
gardiner, så de beboere der ikke er generet af indkig har mulighed for 
bedre dagslysforhold. 

 
 Pkt. 2.5.3 

Der er ikke rotteproblemer, så huller ved rørgennemføringer i gavle luk-
kes ikke. 

 
 Pkt. 2.7.4 
 Fælleslys på åbne gange. Tilsluttes selvstændigt HPFI relæ i teknikrum. 
 
 Side 18 

Stikkontakt ønskes placeret over nuværende hylde. 
Afstandskrav forventes overholdt, men gennemgås på el-mødet. 

 
 Side 22 

Terminologi for stiforløb fastlægges  
  
 Tegning/illustration 

Baldakin udføres med fald. Forventeligt med ensidigt fald.  
Der skal kun indgå 2 lyskilder. Placering og beregning af lysforhold afta-
les på el-møde. Lamper udformes så de er mest muligt tyverisikret.  

 
 Pkt. 2.9.4 

Grillterrasser udgår som besluttet på beboermøde. 
 
 Side 28 

Hvis belægninger skal udskiftes skal det være ved alle centre. Ved cen-
ter 1 (Hønen) skal grus/sten udskiftes til fliser. 

  
 Snittegning, kabelføringer 
 Tomrør er med træktråd 
 Kabelbakke skal afsluttes ca. 40 cm over radiatorbænke. 
  
 Side 30 

Der ønskes ikke træer ved fodboldbanen. Det kan evt. overvejes om der 
skal plantes lave buske. 
Nuværende fodhegn bevares. 
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Beboerhåndtering 
Beboere skal forvente 5-6 dage hvor hunde ikke kan være i lejligheden. 
Det overvejes om der kan etableres en ekstra læsepavillon med plads til 
hunde eller andet tilbud til hundeejerne. 
Det vurderes, at katte ikke giver problemer. 

 
I takt med udførelses afholdes der enkelte evaluerings blokmøder, hvor 
fælles erfaringer med beboerne bliver drøftet og gennemgået, så de ind-
høstede erfaringer kan indarbejdes i proceduren. 

  
 
9.0 Tekniske punkter 

 
1. Tagudskiftningen 
Der er udført prøve på tag nr. 7-2. 
Tagpladerne er beklageligvis leveret uden filt af leverandøren. 
Den øverste tagflade på hemsboliger er ikke udført da stålpladerne er le-
veret for korte. 
Det blev aftalt, at den øverste tagflade lukkes med eternitplader, og der 
søges indhentet en dekort fra stålleverandøren. 
 
I projektet indgår der filt på hemsboligerne. Støjreduktion ifølge leveran-
dør 20 DB 
 
Der skal tages højde for, at tagkassetter på hemsboligerne over indgan-
ge er monteret på langs med bygningen. 
Det blev aftalt, at nuværende ventilationsrør skal fjernes. Således skal 
der udføres krydslægtning eller forstærket spærtræ. 
 
2. Ventilationssystemet 
Umiddelbart efter mødet blev der afholdt ventilationsmøde med deltagel-
se af Leif (LE) og Anders Høj (AH) fra AIR Master. 
 
Det decentrale væghængte system blev gennemgået. 
LE udarbejder et særskilt ventilationsnotat. 
 
Følgende skal bemærkes: 
Der anvendes F5 filtre. 
Der kan foretages tilkøb af F7 filtre som kan anvendes til pollenfilter. 
Priser oplyses af AH. 
 
For at opnå 5 års garanti skal der indgås en årlig serviceaftale med Air-
master eller et andet godkendt firma. 
AH undersøger pris for serviceaftale samt om intervallet kan forlænges. 
 
Ved serviceeftersyn udskiftes filtre, smøres, rengøres mv.  
Hvis filtre ikke udskiftes kan ventilatormotorerne i anlægget i værste fald 
brænde sammen. 
 
Der skal etableres kondensafløb til køkkenvasken. 
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Indtag undersøges placeret i pladevæggen over entredøren og udsug-
ning under anlægget mod terræn. 
 
Styringen kan betjenes fra ejendomskontoret hvis, det tilsluttes CTS an-
læg. Omfang af evt. udbygning vil indgå i ventilationsnotatet. 
 
Det bemærkes, at anlægget af brandhensyn skal kunne slukkes, hvilket 
dog godt må foretages fra ejendomskontoret.   
 
En enkelt lejlighed blev besigtiget. 
Der udføres en mock-up til komplet færdigt arbejde. 
Indklædningskasse kan evt. leveres af Airmaster, men i projektet forud-
sættes denne udført af hovedentreprenøren. 

   
3 Tagrender og nedløbsrør 
Der udføres bøjning på nedløb ved tagforskydninger på hemsboligerne. 

 
4 Lettefacader mod haven i stueetagen 
Det blev aftalt, at afdelingens tømre udfører en mock-up. 
 
Der forventes indgået aftale med rationel om levering af vinduer med fod-
trin på det oplukkelige vindue samt Steni facadeplader og vindspærre 
plade som Chonchip eller tilsvarende. 
Priser drøftes med leverandørerne. 
 
Sålbænk udføres i begrænset udformning og i øvrigt som vist på snitteg-
ningen. 
 
5. Fundamenter mod haven 
- 

 
6. Køkkenvindue i de to-værelses lejligheder 
Rullegardiner er valgt.  

 
7. Forbedring af udendørsbelysningen og nye baldakiner 
Gennemgås på el-møde, herunder dimensionering og beregning af lys 
ved entredøre og mellemgange. 
 
Belysning på fællesstier begrænses til udskiftning af lyskilde til LED på 
standerlamper samt supplerende antal nye standerlamper. 
 
Armaturer og lamper skal udformes og sikres, så risiko for tyveri af lyskil-
der minimeres mest muligt.  
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8. Badeværelseslofter og entrelofter, tilføjelse af afspærringsventi-
ler 
Ønske om at få flyttet tændingen til lyset i badeværelset udgår. 
 
Placering af stikkontakt over hylde gennemgås på el-møde. 
 
Ventilationsrør til stue fremføres i de inddækkede loftkasser. 

 
9. De overdækkede gange 
Utætheder ved ovenlys skal løses i forbindelse med projektet.  
 
Det er besluttet, at løsningen med hems skal indgå. 
 

 
10. Lodrette facadeplader 
Prøver på Ivarsson plader blev udleveret. 
Der udføres en mock-up i den ribbede lejlighed. Der anvendes Steni fa-
cadeplader. 

 
11. Opretning af stier og efterisolering af fundamenter 
- 

 
12. Solcelleanlæg 
- 

 
13. Sorteret affald 
Indgår i projektet. 
JWL gennemgår analyserapporter fra helhedsplanen. 
Der skal indarbejdes miljøforanstaltninger til asbestholdige plader, her-
under tagplader på cykelskure, vindspærre (internitplader) samt eternit-
plader på de lette vægge. 
Ligeledes skal omfanget og indtrængningen af pcb fra fuge lange ud-
hæng fastlægges. 
Der skal påregnes foretages supplerende analyser, herunder også af 
eventuelle blyholdige materialer. 
 
Udover bortskaffelse vil der i projektet være indeholdt gældende krav til 
person beskyttelsesforanstaltninger for entreprenørens personale. 
 

8.06 Økonomi 
 

 Møde søges afholdt med kommunen. 
 
  
8.07 Beboerforhold 
 Se kommentarer til projektforslag samt BU 7.  
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 Kommentarer til beboerforhold 
 Der kan være behov for nedsættelse af et kommunikationsudvalg. Blev 

ikke drøftet, men tages op på næste BU møde.  
  
 JWL kommer med oplæg til farvesystem med blokopdeling. 

Nuværende bloknummer placering er ikke hensigtsmæssig. Det overve-
jes om blok og lejlighedsnummer kan placeres på de væghængte ventila-
tionskasser. 

 Oplæg udarbejdes så det kaj gennemgås ved næste byggeudvalgsmø-
de. 
Planen skal foreligge så den kan indgå i indkaldelsen den 34. maj 2014, 
og afstemning på beboermøde kan gennemføres den 19. juni 2014. 

 
8.08 Eventuelt 
 MJM holder ferie fra 7. – 18. marts. 
  
 Entreprenør udbud bliver en hovedentreprise og tilbud vurderes efter 

økonomisk mest fordelagtige tilbud. 
 Tildelingskriterier kan være: 

1. Logistik 
2. Beboerhåndtering 
3. Redegørelse for driftsøkonomi 
4. Pris 

 
 TBG undersøger All-risk med forsikring, ligesom han har forespurgt til 

forsikring af beboernes indbo i forbindelse med byggeriet. Afventer 
 
 MJM har fået henvendelse fra Byggeweb. Afventer 
 
 TBG bad PH om at foretage en beregning af energimærke før og efter 

renovering. TBG fremskaffer XML-fil. Afventer 
  
 
 
 
 
 
 
8.09 Referat er mailet til: 
 Byggesagsudvalg byggesag@aub.dk 
 Eva Jensen eeva@aub.dk 
 Torben Brandt Groset tbg@kollegierneskontor.dk 
 Annette Panduro ap@kollegierneskontor.dk 
 Søren Haugsted sha@arkitema.dk 
 Jens W.Ø. Larsen jwl@arkitema.dk 
 Knud Stougaard kms@danakon.dk 
 Leif Eriksen le@danakon.dk 
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