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Topkarakteren afspejler vores høje
ambitionsniveau, om at etablere
tillidsbaserede og langvarige
samarbejdsforhold.

Kystvejen 17

5 sal

Institutioner

Kirke & kulturarv

8000 Aarhus C

Boliger

Kultur & idræt

tlf. 86 185000

www.pplusp.dk

Renovering

Erhverv

Profil

BOLIGBYGGERI

VISSENBJERG KULTUR- & IDRÆTSCENTER
Udvidelse eksist. kultur- og idrætscenter
Arkitektkonkurrence vundet i totalentreprise
2010 - 2012

VODSKOV KULTUR & IDRÆTSCENTER

VIKINGEKLUBBEN JOMSBORG

FYRTÅRN TOMMERUP

Nybyggeri af Tårnsauna
Bygherre- og arkitektrådgivning
Kystvejen
2012 P+P
- 2013arkitekter A/S

Om- og tilbygning af kultur- og idrætshus Tommerup
Arkitektrådgivning
2012 - 2013
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5 sal

8000 Aarhus C

tlf. 86 185000

www.pplusp.dk

Om- og tilbygning af Vodskov Kultur & Idrætscenter
Arkitektrådgivning
2014-15

KARAVANA
Dispositionsforslag og byggeprogram
Arkitektrådgivning
2012

KULTUR & IDRÆT

NYT DAGKIRURGISK CENTER HOSPITALSENHED HORSENS

NYT KAPEL, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL SKEJBY

Ombygning/renovering
Bygherrerådgivning
2013

Om- og nybygning
Bygherre:
Arkitektrådgivning
Projekt:
2015 - 2016

Fyrtårn Tommerup Fonden
Om- og tilbygning af
Kulturhus Tommerup
Arkitektrådgivning
ombygning 1000 m2
nybygning 1600 m2
Byggesum: 30 mio. kr.
År:
2012-13

Bygherre:

Den erhvervsdrivende fond
Vissenbjerg
Projekt:
Udvidelse eksist. kultur- og
idrætscenter
Opgave:
Arkitektkonkurrence vundet
.
i totalentreprise
Størrelse: 1700 m2
Byggesum: 27 mio. kr.
År:
2010-2012

SUNDHED

P+P arkitekter A/S

Kystvejen 17

5 sal

Kystvejen 17

5 sal

8000 Aarhus C

tlf. 86 185000

Vodskov Kultur & Idrætscenter udbygges med markante
nye faciliteter, der rummer andre typer af aktiviteter
end dem der i dag befolker hallen, derigennem bliver
centeret det kulturelle samlingspunkt for hele Vodskov
og opland . De nye aktiviteter skal være attraktive for
andre brugergrupper end de nuværende, og de skal
kunne generere en omsætning, der gør det muligt at
opretholde en konstant bemanding af centeret samt
et højt serviceniveau.

www.pplusp.dk

HAMMEL HANDICAPBOLIGER

Bygherre:
Projekt:
Opgave:
Størrelse:
Byggesum:
År:

Region Midtjylland
Nyt kapel, Aarhus Universitetshospital Skejby
P+P arkitekter A/S
Underrådgivning
ca. 900 m2
16 mio
2015/2019

24 beskyttede boliger, service- og fælles faciliteter
Totalrådgivning
2008

Kystvejen 17

5 sal

8000 Aarhus C

tlf. 86 185000

5 sal

Projektet har et sigte mod social bæredygtighed
og stræber efter at åbne dørene for alle grupper
af borgere i byen. Vodskov Hallen skal være et
samlingssted, hvor aldersgrupperne møder hinanden
naturligt omkring forskelligartede aktiviteter. Det
vil bidrage til en større social sammenhængskraft i
Vodskov.

www.pplusp.dk

Kontaktperson:
Centerchef, Vodskov Kultur & Idrætscenter: Jonna
Dam Jensen

XX

Hospitalsenheden Horsens er innovationsplatform
i Region Midtjylland, og i forbindelse med udførelsen af første etape i hospitalets generalplan,
har P+P arkitekter ageret som sparringspartner i
den indledende konceptudvikling og innovationsproces i et bredt forum af aktører på Horspitalsen8000 Aarhus C
tlf. 86 185000
www.pplusp.dk
hed Horsens.

P+P arkitekter A/S

Kystvejen 17

5 sal

8000 Aarhus C

tlf. 86 185000

www.pplusp.dk

Efterfølgende har opgaven indbefattede en brugerinddragelsesproces i form af workshops og
procesudviklingsmøder, programmering og planlægning samt udbud af byggeopgave på baggrund
af funktionsudbud.

INSTITUTIONER

HANSTHOLM FYRETABLISSEMENT
Opgaven omfattede 2 udbudsprocesser. Et total-

RETTEN I AARHUS, VESTER ALLÉ 10 I AARHUS

Omdannelse af Hanstholm Fyr til nyt kulturproduktionscenter
baggrund af funktionsudbud, samt et totalrådBygherre- og arkitektrådgivning
giverudbud
vedr. modernisering og ombygning af
Bygherre:
Region Syddanmark
2012 - 2016

D&V, Energirenovering, Forslag til indretning af tagetage
Totalrådgivning
2012

entrepriseudbud af et nyt dagkirurgisk center på

Projekt:
Opgave:

Størrelse:
År:

P+P arkitekter A/S

KULTURARV

Alle vinduer er med til at give en behagelig og afslappet helhedsopfattelse, hvor udsigten er rettet
mod himmelen, havet, horisonten og vejret.

Kontaktperson:
Centerchef, Fyrtårn Tommerup: Søren Steffensen
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P+P arkitekter står sammen med Byggefirmaet Ole
Grønlund A/S for opførelsen af et meget ambitiøst omog tilbygningsprojekt på Vodskov Hallen, så denne
bliver til et nyt Kultur & Idrætscenter. Et projekt som
skaber nyt indhold og nye rammer. Projektet er støttet
af Lokal og anlægsfonden.

Selve saunaen har fire store vinduer, der vender
ind mod afdelingens bassin, og en række højtliggende vinduer for de besøgende, der sidder på
øverste række i saunaen. Vinduerne er designet
med reference til de gamle tårne i 1933.

Fyrtårn Tommerup skal med sin særlige kombination
mellem kultur institution, idræt, natur, overnatning
og bibliotek være borgernes fortrukne være- og
aktivitetssted. Det er desuden målet, at byggeriet
med sin stærke signalværdi vil opleves som et ikon
og ”fyrtårn” ikke bare i kommunen, men også i hele
regionen.

P+P arkitekter A/S

Aalborg kommune
Om- og tilbygning af Vodskov
Kultur & Idrætscenter
Opgave:
Arkitektrådgivning
Størrelse: ombygning 1000 m2
nybygning 1500 m2
Byggesum: ca. 20 mio. kr.
År:
2014-15
P+P arkitekter A/S
Kystvejen

Visionen var at skabe en bedre og større sauna
og fremtone de eksisterende arkitektoniske
værdier, som Den Permanente Badeanstalt har.
Saunaens udformning er et firkantet tårn i hjørnet
på den nordvendte mole. Et tårnmotiv som også
ses i fem andre tårne på Den Permanente Badeanstalt.

Projektets vision er at komme til at fungere som et
stort multifunktionelt idræts- og kulturhus, der året
rundt tilbyder aktører og brugere i alle aldersgrupper
de bedste muligheder for at samles og motiveres til
at leve et aktivt, moderne hverdagsliv med idræt,
fysisk aktivitet og velvære i højsæde.

Et vinduesbånd i terrænniveau, giver panoramaBØRNEHUSENE STJERNEN I ODENSE
udkig over udendørsarealerne mod syd og øst. Et
smallere bånd placeres i den øverste del af facaden
Nybyggeri
og sikrer hermed lysindfaldet længere ind i rumProjektkonkurrence
mene.
2014
Bygherre:
Region Midtjylland
Projekt:
af dagkirurgisk
En både vertikalUdvidelse
og horisontal
solafskærmning med
center
samtlys
etablering
af forantrælameller filtrerer
solens
i et konstant
derligt ”tæppe” OP/opvågning/akutafdeling
af lys og skygge. Dette vil berige de
Hospitalsenhed
Horsens
indre rum med på
oplevelsen
af dagens
rytme og de
skiftende årstider.
Opgave:
Bygherrerådgivning
Størrelse:
Om-/nybygning ca. 3.200 m²
Kontaktperson:2013
Inspektør Bjørn Poulsen
År:

Bygherre:
Projekt:

P+P arkitekter har for Vikingeklubben Jomsborg
været totalrådgiver på opførelse af en ny tårnsauna ved Den Permanente Badeanstalt i Aarhus.

P+P arkitekter står for opførelsen af et meget
ambitiøst om- og tilbygningsprojekt på kultur- og
idrætshus Tommerup. Et projekt der har fået navnet
”Fyrtårn Tommerup”.

P+P arkitekter har vundet projektet om udvidelsen
af det eksisterende kultur- og idrætscenter i Vissenbjerg. Projektet er tænkt som en flydende plan,
hvor en række rumligheder glider over i hinanden,
kun adskilt af glas og foldevægge.
I en harmonisk og ubrudt flade i gyldne nuancer,
folder facaden sig i én blød bevægelse omkring
bygningen og favner Vissenbjerg kultur- og idrætscenters nye faciliteter.

Bygherre: Vikingeklubben Jomsborg
Projekt: Tårnsauna
Opgave: Totalrådgivning
Færdiggørelse: 2013

Opgave:
Størrelse:

Kystvejen 17

P+P arkitekter A/S
Aarhus Amt / Region Midt
24 beskyttede boliger,
service- & fællesfaciliteter
Opgave:
Totalrådgivning
Størrelse: 2.800 m²
Byggesum: 42 mill.
År:
2008

OP/opvågning
ny akutafdeling til triagering,
Børnehusene -samt
specialinstitution
diagnosticering og behandling.
Brugerproces, design,
projektudvikling,
projekteringvar
af at få en ny form
Ambitionen
med samarbejdet
indledende
faser ind i hospitalsbyggeriet, som
for
åben innovation
udfordrer
og rådgivere i forhold til
Ca. 3300leverandører
m2
traditionel
tænkning, og derved opretholde RHH’s
2014
status som foregangshospital indenfor innovation.

P+P Arkitekter A/S (primære rolle: brugerproces og
HEH:
ideudvikling) harKontaktperson:
i samarbejde medAdministrationschef,
AI Arkitekter A/S,
Thomas
Balleingeniører
Christensen
BOGL ApS og OBH
Rådgivende
A/S vundet
konkurrencen om udviklingen og opførelsen af specialinstitutionen ”Børnehusene Stjernen”, en specialinstitution
i Fraugde ved Odense for børn og unge i alderen 0–18
år med betydelig og varig nedsat fysisk og/ eller psykisk
funktionsevne.
5 sal
8000 Aarhus C
tlf. 86 185000
www.pplusp.dk
”Stjernen” realiseres efter et koncept, hvor enkelte
bygninger struktureres efter samme principper som i
den historiske danske landsby, hvor gårde typisk lå som
en stjerneformation samlet omkring en indre åben plads
med gadekær og porte.
I projektet placeres således 6 selvstændige bygninger
i henholdsvis tegl og cedertræ ind mod et fællesområde, hvor to store atriumgårde, der bl.a. indeholder et
”gadekær”, deler arealet op i mindre og klart definerede
zoner. Arbejdsgangene for personalet er i ”Stjernen”
optimeret således, at gangarealerne er korte og rationelle og der er stor gennemsigtighed og overskuelighed
i komplekset.
Bygningen lever op til lavenergiklasse 2015.

Bygherre:
Kontaktperson:Projekt:
Claus Nielsen
Region Syddanmark
Claus.Nielsen@rsyd.dk
tlf. 29 20 17 23Opgave:

Thisted Kommune
Istandsættelse og
omdannelse af Hanstholm Fyr
Brugerproces, projektering og

Bygherre:
Projekt:

P+P arkitekter A/S

Kystvejen 17

5 sal

8000 Aarhus C

tlf. 86 185000

FERRING KIRKE - LEMVIG PROVSTI - VIBORG STIFT

Kystvejen 17

5 sal

Restaurering, belysning, og inventar
Totalrådgivning
8000 Aarhus C
tlf. 86 185000
2013

www.pplusp.dk

De 24 almene handicapboliger med fællesarealer og
fælleslokale i Hammel (opført i henhold til Lov om
almene boliger) samt service- og aktivitetsarealer
udspringer af en bolighandlingsplan for fornyelse
og udbygning af handicapboliger i det daværende
Aarhus Amt.

www.pplusp.dk

Byggeriet blev udbudt i fagentrepriser i offentlig
licitation. Boligerne er opført og taget i brug i 2007,
men endelig færdiggjorte i 2008.
Målgruppen til boligerne er svært fysisk handicappede, som i dag enten har individuelle støttetilbud
i eget hjem og på kommunale plejehjem eller
udskrives fra Hammel Neurocenter efter en senhjerneskade.
Oversigtsfoto

Byggeriet ses af både bygherre og brugere / personale som nytænkende, innovativt og fremadrettet,
samtidig med at det er holdt indenfor de økonomiske rammer, der svarer til alment boligbyggeri.

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Projekt: D&V, Energirenovering, Forslag til
indretning af tagetage.

Bygherre: Ferring Menighedsråd
Projekt: Restaurering, belysning, inventar
Opgave: Totalrådgivning
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Kontekst

Bygningsanlæg

Udgangspunktet

Udgangspunktet

Hanstholm Fyretablissement - 1842

-

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm - 2018

HANSTHOLM FYR - MØDESTEDET MELLEM KUNST OG NATUR

Poulsen+Partnere

Metode

1.2

Bygningerne

Eksempler på ”moderne” materialer, som ønskes udskiftet:

1.2.1

Bygning 1 (Maskinhuset)

Gulve:

Aarhus

P+P arkitekter a/s
Kystvejen 17 5. sal
8000 Aarhus C
+45 8618 5000
aarhus@pplusp.dk
cvr 26994829

SAGSNOTAT

Thisted

Hanstholm Fyr
Emne:
Dato:

sag nr. 1050.12

P+P arkitekter a/s
Jernbanegade 11
7700 Thisted

Smalle træplanker

+45 9791 1990
thisted@pplusp.dk

Notat - indvendige tiltag/istandsættelse
09.12.2015 – revideret 11.04.2016

Vinylfliser

Vægge:

Vinyl og klinker

Klinker

Lofter:

www.pplusp.dk

Stueplan

1.1

Indledning
Nærværende notat er revideret efter bygningsgennemgang d. 31. marts 2016 med
repræsentanter fra Kulturstyrelsen v. Signe Hommelhof og Mia Thomsen. Bygherres
repræsentant var Afdelingsleder Børge Nygaard fra Thisted Kommune og arkitekt Erik Rønde
Andersen fra P+P arkitekter.

·

2 små rum lægges sammen for at etablere et anretterkøkken.

·

Oliefyr fjernes og der etableres nyt HC toilet samt garderobe.

·

”Moderne” overflader som vinyl, klinker, glasvæv og Troldtektplader udkskiftes i det
omfang økonomien tillader dette. Oprindelige klinkegulve og døre bevares.

·

Der opsættes nyt akustikloft i Sal med en ”pudset” overflade. Mange øvrige lofter er
monteret med nedsænkede lofter, som fjernes. Det forventes, at det oprindelige pudsloft
er ødelagt ifm. bl.a. forskallings-/elarbejde. Af hensyn til lydforhold og i nogle tilfælde
brandforhold, samt muligheden for at udføre skjult installation til el og varme opsættes
glatte fuldspartlede gipsplader som lofter i øvrige rum.

Formålet med denne bygningsgennemgang var at præsentere Kulturstyrelsen for det
skitseforslag, som er udarbejdet sammen med repræsentanter for den kommende
brugergruppe/bestyrelse for Hanstholm Fyr samt repræsentanter fra Thisted Kommune, og i
forlængelse heraf at gennemgå bygningerne for at afdække de problemstillinger, som vil dukke
op ifht. ombygning/restaurering/nyindretning af de fredede bygninger.

Væv og plader

1.2.2

Akustikplader

Bygning 2 (Assistentboligen)

Alle bygningsarbejder ifm. den udvendige istandsættelse blev afsluttet maj 2015. Der er derfor
kun tale om en indvendig istandsættelse af bygningerne. Dertil kommer en udvendig
istandsættelse af belægninger, havemur og installationer i terræn. Disse områder er dog ikke
pålagt fredning og derfor ikke en del af nærværende notat.
Alle tekniske installationer udskiftes ifm. istandsættelsen. Det tilstræbes at arbejde med skjulte
installationer.
Det må konstateres, at en meget stor del af de oprindelige overflader i bygningerne gennem tiden
er blevet påført ”nye” overflader som blød masonite, væv, rutextapet, vinyl, parket, klinker,
Troldtekt, plasticmaling etc. Det skal grundlæggende understreges, at Thisted Kommune har de
bedste intentioner med istandsættelsen, og vil tilstræbe mod at komme ind til kernen af det
oprindelige hus (de oprindelige planke- og klinkegulve, som måtte være tilbage, de pudsede
vægge, de få døre som kan reddes osv.). På den anden side skal de nye funktioner i bygningen
leve op til reglerne i bygningsreglementet ifht. bl.a. lyd, brand og tilgængelighed.
Formålet med dette notat er at få fastlagt valg af løsninger. Arkitekt og ingeniør er i gang med
projekteringen frem mod et udbud i maj måned 2016. Det er således planen, at
bygningsarbejderne opstarter i august med forventet ibrugtagning af hele komplekset april 2017.
Notatet er bygget op så der for de enkelte bygninger/etager anføres de forhold, som blev drøftet
ifht. de ønsker, som ligger i tegningsmaterialet og de krav, som stilles ifht. bygningsreglementet.

oprindelige pudsloft er ødelagt ifm. bl.a. forskallings-/elarbejde. Af hensyn til lydforhold
og i nogle tilfælde brandforhold, samt muligheden for at udføre skjult installation til el og
varme opsættes glatte fuldspartlede gipsplader.

Stueplan

1.sal
·

Der etableres et disponibelt rum o. køkken med adgang via loftslem.

·

Der indrettes 2 rum til musikskolen. Efter drøftelse på stedet og som ændring til denne
tegning undersøges det med musikskolen, om de oprindelige vægge mod Ophold kan
bibeholdes. Eksisterende vægge lydisoleres med forsatsvæg. Døre udskiftes til lyddøre og
1 skillevæg mellem 2 rum fjernes.

·

Oprindelige gulve og lofter i Ophold bevares.

·

Loftet i Ophold er et stålloft, som bevares. Mange øvrige lofter er monteret med
nedsænkede lofter, som fjernes. Det forventes, at det oprindelige pudsloft er ødelagt ifm.
bl.a. forskallings-/elarbejde. Af hensyn til lydforhold og i nogle tilfælde brandforhold, samt
muligheden for at udføre skjult installation til el og varme opsættes glatte fuldspartlede
gipsplader som lofter i øvrige rum.

1.2.3

·

Rum på indgangsside ”lægges” sammen med nye åbninger for at etablere et
sammenhængende forløb. Der er tidligere givet tilsagn til åbning i facaden mod øst fra
Café.

·

Der er fra Handicaprådet et ønske om, at der etableres niveaufri adgang til de nye
offentlige faciliteter i stueetagen. Dette er ikke muligt nu, da der i entreen er trin op til
alle sider. Dette kan umiddelbart kun udlignes ved at hæve gulvet i entreen med ca. 1618 cm. Og dette kan igen kun gøres ved at skifte facadedøren og i den forbindelse
reducere den tilsvarende i højden. Ifm. den udvendige istandsættelse blev flere
facadedøre udskiftet, da de var i en dårlig forfatning. En ombygning af eksisterende
facadedør vurderes umiddelbart ikke mulig.

·

Oprindelige døre og karme bevares hvor dette er muligt. Nye åbninger etableres med
blændkarm og gerikter i samme profil. Det samme gælder nye branddøre – disse udføres
i samme profil som oprindelige døre. Oprindelige plankegulve bevares og repareres i det
omfang det bliver nødvendigt. Oprindelige trapper til 1. sal bevares og istandsættes.

·

De fleste lofter er nedsænkede med ”moderne” materialer. Det forventes, at det

Bygning 3 og 4 (Udhusene)

brandsikres.
·

Lofter i blød masonit udskiftes med plan gips hvis dette kræves af myndighederne ifht.
lyd og brand.

·

Hvis økonomien tillader det fjernes bøgeparket og vinyl på gulvene og plankegulve
reetableres.

1.sal
·

Der ønskes etableret 4 lejligheder på 1. sal. Dette kræver, at der etableres enkelte nye
åbninger/døre, og at andre blændes af. Der etableres 4 nye køkkener nogenlunde hvor
disse oprindeligt var placeret. Der etableres 4 nye bad/toiletter nogenlunde hvor de
oprindelige toiletter var placeret. Det blev på besigtigelsen drøftet, om bad/toiletrum
kunne udformes med en anden udstrækning. Dette undersøges nærmere og evt.
ændringsforslag fremsendes.

·

Næsten alle døre på 1. sal er blevet afsyret, og er i den forbindelse blevet skæve og
hænger. På stort set alle gulve er udlagt Junkers 22 mm bøgeparket eller spånplader med
vinyl. Der er i den forbindelse ofte udlagt ny bundkarm på den oprindelige, og dørplader
og gerikter er i den forbindelse gjort kortere mod gulv. Parketgulvet skal ifm.
istandsættelsen fjernes til fordel for det oprindelige plankegulv. Men der vil så ikke
længere være overensstemmelse med dørene og gulvet. Det er derfor planen, at de
oprindelige døre og gerikter udskiftes med nye med samme profil.

·

Der bliver stillet lydkrav mellem de enkelte boliger. Der opsættes derfor forsatsvægge
hvor dette er nødvendigt.

·

Trapper til loftsrum fjernes til fordel for adgang via loftslem (loftstrapperne er ikke
originale).

·

De fleste lofter er nedsænkede med ”moderne” materialer. Det forventes, at det
oprindelige pudsloft er ødelagt ifm. bl.a. forskallings-/elarbejde. Af hensyn til lydforhold
og i nogle tilfælde brandforhold, samt muligheden for at udføre skjult installation til el og
varme opsættes glatte fuldspartlede gipsplader.

1.2.4

·

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i udhusene. Der monteres vask i den
ene/måske begge udhuse.

·

De 3 toiletter i den østlige længe renoveres med nye installationer og dermed nyt gulv.
Gulvet forsøges reetableret med lignende gul teglklinke.

Bygning 5 (Fyrmesterboligen)

1.sal
·

Den oprindelige lejlighed bevares med nogle få ændringer. Der byttes om på det
nuværende toilet/bad og køkken så køkkenet får dagslys. Det nuværende soveværelse
reduceres en smule. Det på tegningen viste tagvindue i toilet/bad etableres ikke. Dørene
til toilet og køkken forsøges genanvendt.

·

Derudover er der mange fine originale overflader, som bevares.

Eksempler på ”moderne” materialer, som ønskes udskiftet (stueetagen):
Gulve:

Lofter:

Eksempler på ”moderne” materialer, som ønskes udskiftet:
Gulve:

Vægge:

Lofter:

Bøgeparket

Århus d. 11.04.2016
Stueplan
Bøgeparket

Vinyl/klinker

Tapet

Blød masonit

·

2 døråbninger genetableres med nye døre/tilsætninger i samme profil som de originale
døre. Enkelt dør blændes af.

·

Der etableres nyt køkken med samme placering som oprindeligt.

·

Der etableres nyt toilet med samme placering som oprindeligt.

·

Døre til henholdsvis kælder og 1. sal udskiftes til branddøre. Væg mod trappe til 1. sal

Erik Rønde Andersen

Vinyl

Blød masonit

Registreringer
HANSTHOLM FYR, TÅRNVEJ, 7730 HANSTHOLM

Fotofortegnelse. Bygning 5
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BYGHERRE:
THISTED KOMMUNE, PLANAFDELINGEN, KIRKEVEJ 9, 7760 HURUP

Thisted Kommune. Tilstandsvurdering af Hanstholm Fyr
Bygning 1
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Sag nr. 1252.12
P+P Arkitekter, Thisted, Storegade 52, 7700 Thisted, tlf. 97 91 19 90

0
1
2
3

Februar 2013

=
=
=
=

Ingen skader
Mindre eller kosmetiske skader
Tegn på/begyndende skader
Egentlige skader/svigt

Foto nr. 9. Trappe til 1. sal

BYGNINGSDEL:

KONSTRUKTION:

(12) Fundamenter

Fundamenter er udført som stedstøbt beton
afsluttet med sokkelpuds. Yderside sokkelpuds
er på facade og gavle holdt ca. 50 mm ud fra
facaden. Sokkel er malet sort.

(13) Terrændæk

(21) Ydervægge

TILSTAND:

FOTO

FORSLAG TIL ÆNDRING:

1

Enkelte steder skaller pudsen af og der
er enkelte revner

1

Revnerne udskæres og pudsen udbedres.

Terrændæk er afsluttet med gulvklinker i næsten alle rum.
Da der ikke er udført destruktive undersøgelser
vides ikke hvordan konstruktionen er opbygget.

0

Konstruktion er i god stand

2

Ingen ændring.

Facader og gavle er udført som ca.37 cm. teglsten.
Ud fra de foreløbige undersøgelser, udført som
massive mure.
Facaderne er afsluttet med gesims mod tagrende.

2

Facaden mod syd har flere mindre revner. Murværk omkring vinduerne har
flere store revner i fugerne. Muroverfladen er skjoldet, ligner lidt algevægst.
På gavl mod øst samt facade mod nord
er der nogle mindre revner i murværket.

3
4
5
6
7
8

Frostsprængte sten udskifter, ødelagte fuger udskæres i min 15 mm
dybde og der fuges på ny.

Som det fremgår af ovenstående er der ingen
isolering i facader og gavle.

(22) Indervægge
(23) Etageadskillelse

P+P arkitekter A/S

Revnede sten udskiftes, og der fuges om i nødvendigt omfang.
Afhængigt af hvad bygningen skal
bruges til bør der opstilles en forsatsvæg på indv. side med isolering.

Skorstenene over taget er udfør i teglsten med
en betonafdæknngsplade

1

Der er flere afskalninger og manglende
mørtel.

22

Afskalningerne eftergås og manglende mørtel påføres med afsluttende malerbehandling.

Dels 110 mm teglsten og 230 mm teglsten.
På 1. sal er der flere ”lette” skillevægge udført i
træ med pladebeklædning.
Dæk mellem stueplan og 1. sal er udført i træ,
afsluttet på underside med rør puds og 28 mm
gulvbrædder. Der er lerindskud på brædder, så
konstruktionen svarer til en BD-konstruktion

0

Alle vægge er i god stand

Ingen ændring.

0

Dæk er i god stand

Ingen ændring.

Foto nr. 10. Trappe mod nord

P+P arkitekter A/S

Side 6

Side 90

Miljø
- fugt og farlige stoffer i bygninger

BLY:
Prøve nr:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Placering:

Materiale:

Bygning 1:
109 gulv
(olieforurenet)
109 vægge
109 vægge
101 gulv
101 vægge

101 træværk
104 gulv
104 gulv
105 gulv
105 træværk
106 vægge
106 gulv
103 vægge sorte afslutning mod gulv
202 gulv
202 træværk
201 vægge
202 vægge

Beton og maling
Puds
Maling
Klinker og klæb
Puds
Maling
Vinylflise
Fliseklæb
Beton og maling
Maling
Puds og maling
Klinker og klæb
Spartelmasse og maling
Lak
Maling
Puds og maling
Maling

Bemærkninger: Resultat mg/kg:
21
63
9000
<5
160
6200
i.a.
i.a.

- fugt og farlige stoffer i bygninger
5300
28000
23
130
3000
Prøve 19:

i.a.
59000
770
52

Vinkelalle 9, 7700 Thisted, Tlf. 22948425 ec@ecsys.dk CVR. 26088321
17

Prøve 21:

- fugt og farlige stoffer i bygninger
Bygning 1, stueetage
Prøve 7

Prøve 8

Prøve 6

Prøve 5
Prøve 4

Prøve 20:
102
Prøve 9

104

Prøve 10

101
103

105

107

Prøve 11
Prøve 12

106

108

Prøve 13

Prøve 1

109

Prøve 3

Prøve 2

Vinkelalle 9, 7700 Thisted, Tlf. 22948425 ec@ecsys.dk CVR. 26088321
53

Vinkelalle 9, 7700 Thisted, Tlf. 22948425 ec@ecsys.dk CVR. 26088321
40

Udvalgte forløb
Døre

Døre

Registrering af døre
WнWƌŬŝƚĞŬƚĞƌĂͬƐ
:ĞƌŶďĂŶĞŐĂĚĞϭϭ͕
ϳϳϬϬdŚŝƐƚĞĚ

нϰϱϵϳϵϭϭϵϵϬ
ƚŚŝƐƚĞĚΛƉƉůƵƐƉ͘ĚŬ

ǇŐŐĞƐĂŐ͗,ĂŶƐƚŚŽůŵ&Ǉƌ͕/ŶĚǀĞŶĚŝŐƌĞŶŽǀĞƌŝŶŐ
ǇŐŚĞƌƌĞ͘dŚŝƐƚĞĚ<ŽŵŵƵŶĞ͕WůĂŶĂĨĚĞůŝŶŐĞŶ<ŝƌŬĞǀĞũϵ͕ϳϳϲϬ,ƵƌƵƉ
ǇŐŐĞƐĂŐƐŶƌ͗͘ϭϭϰϯ͘ϭϲ

ŵŶĞ͗&ŽƚŽĨŽƌƚĞŐŶĞůƐĞďǇŐŶŝŶŐϮ


)RWR('
'HQQHG¡UHULNNHRULJLQDORJE¡UVNLIWHV HYWJHQEUXJVG¡U 

8GVNLIWHVWLOQ\G¡UVRP'MIWHJQLQJQU+±,QGYG¡URSVWDOW

'¡UXGVNLIWHVJUXQGHWKM¡UQHWDIG¡USODGHQHUVDYHWDII\OGQLQJHUIUHPVWnUDIILQHURJLNNH
HQVDUWHWPHG¡YULJHHNVLVWHUHQGHG¡UHLE\JQLQJHU

ĂƚŽ͗Ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ
hĚĂƌďĞũĚĞƚĂĨ͗Z




^ŝĚĞϭϵĂĨϴϰ



ǇŐŐĞƐĂŐ͗,ĂŶƐƚŚŽůŵ&Ǉƌ͕/ŶĚǀĞŶĚŝŐƌĞŶŽǀĞƌŝŶŐ
ǇŐŚĞƌƌĞ͘dŚŝƐƚĞĚ<ŽŵŵƵŶĞ͕WůĂŶĂĨĚĞůŝŶŐĞŶ<ŝƌŬĞǀĞũϵ͕ϳϳϲϬ,ƵƌƵƉ
ǇŐŐĞƐĂŐƐŶƌ͗͘ϭϭϰϯ͘ϭϲ

ŵŶĞ͗&ŽƚŽĨŽƌƚĞŐŶĞůƐĞďǇŐŶŝŶŐϭ

WнWƌŬŝƚĞŬƚĞƌĂͬƐ
:ĞƌŶďĂŶĞŐĂĚĞϭϭ͕
ϳϳϬϬdŚŝƐƚĞĚ

нϰϱϵϳϵϭϭϵϵϬ
ƚŚŝƐƚĞĚΛƉƉůƵƐƉ͘ĚŬ


)RWR('
•
%XQGVW\NNHVOLEHVRJODNHUHV
•
(NVLVWHUHQGHOnVRJJUHEEHYDUHVPHQF\OLQGHUVNLIWHVWLOQ¡JOHKXOVURVHW
•
'¡USODGHJHULJWHURJNDUPPDOHUEHKDQGOHV
•
+ QJVOHUPDOHUEHKDQGOHV



ĂƚŽ͗Ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ
hĚĂƌďĞũĚĞƚĂĨ͗Z



^ŝĚĞϮĂĨϴϰ



Registrering af døre
ǇŐŐĞƐĂŐ͗,ĂŶƐƚŚŽůŵ&Ǉƌ͕/ŶĚǀĞŶĚŝŐƌĞŶŽǀĞƌŝŶŐ
ǇŐŚĞƌƌĞ͘dŚŝƐƚĞĚ<ŽŵŵƵŶĞ͕WůĂŶĂĨĚĞůŝŶŐĞŶ<ŝƌŬĞǀĞũϵ͕ϳϳϲϬ,ƵƌƵƉ
ǇŐŐĞƐĂŐƐŶƌ͗͘ϭϭϰϯ͘ϭϲ

ŵŶĞ͗&ŽƚŽĨŽƌƚĞŐŶĞůƐĞďǇŐŶŝŶŐϮ

WнWƌŬŝƚĞŬƚĞƌĂͬƐ
:ĞƌŶďĂŶĞŐĂĚĞϭϭ͕
ϳϳϬϬdŚŝƐƚĞĚ

нϰϱϵϳϵϭϭϵϵϬ
ƚŚŝƐƚĞĚΛƉƉůƵƐƉ͘ĚŬ



ǇŐŐĞƐĂŐ͗,ĂŶƐƚŚŽůŵ&Ǉƌ͕/ŶĚǀĞŶĚŝŐƌĞŶŽǀĞƌŝŶŐ
ǇŐŚĞƌƌĞ͘dŚŝƐƚĞĚ<ŽŵŵƵŶĞ͕WůĂŶĂĨĚĞůŝŶŐĞŶ<ŝƌŬĞǀĞũϵ͕ϳϳϲϬ,ƵƌƵƉ
ǇŐŐĞƐĂŐƐŶƌ͗͘ϭϭϰϯ͘ϭϲ

ŵŶĞ͗&ŽƚŽĨŽƌƚĞŐŶĞůƐĞďǇŐŶŝŶŐϮ


)RWR('
•
'¡UIMHUQHVO JJHVLGHSRWRJG¡UKXOOXNNHVMIWHJQLQJ+
•
'¡USODGH+[%[FP

9HGJHQDQYHQGHOVH
•
%XQGVW\NNHVOLEHVRJODNHUHV
•
'¡USODGHJHULJWHURJNDUPPDOHUEHKDQGOHV
•
+ QJVOHUPDOHUEHKDQGOHV
•
(NVLVWHUHQGHJUHEVNLIWHVOnVEHYDUHV

ĂƚŽ͗Ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ
hĚĂƌďĞũĚĞƚĂĨ͗Z


WнWƌŬŝƚĞŬƚĞƌĂͬƐ
:ĞƌŶďĂŶĞŐĂĚĞϭϭ͕
ϳϳϬϬdŚŝƐƚĞĚ

нϰϱϵϳϵϭϭϵϵϬ
ƚŚŝƐƚĞĚΛƉƉůƵƐƉ͘ĚŬ



)RWR('
•
'¡UIMHUQHVRJO JJHVLGHSRWMIWHJQLQJ+
•
'¡USODGH+[%[FP

9HGJHQDQYHQGHOVH
•
%XQGVW\NNHVOLEHVRJODNHUHV
•
'¡USODGHJHULJWHURJNDUPPDOHUEHKDQGOHV
•
+ QJVOHUPDOHUEHKDQGOHV
•
(NVLVWHUHQGHQ¡JOHKXOVURVHWOnVRJJUHEEHYDUHV


^ŝĚĞϯϮĂĨϴϰ

ĂƚŽ͗Ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ
hĚĂƌďĞũĚĞƚĂĨ͗Z






^ŝĚĞϰϱĂĨϴϰ



Registrering af døre
ǇŐŐĞƐĂŐ͗,ĂŶƐƚŚŽůŵ&Ǉƌ͕/ŶĚǀĞŶĚŝŐƌĞŶŽǀĞƌŝŶŐ
ǇŐŚĞƌƌĞ͘dŚŝƐƚĞĚ<ŽŵŵƵŶĞ͕WůĂŶĂĨĚĞůŝŶŐĞŶ<ŝƌŬĞǀĞũϵ͕ϳϳϲϬ,ƵƌƵƉ
ǇŐŐĞƐĂŐƐŶƌ͗͘ϭϭϰϯ͘ϭϲ

ŵŶĞ͗&ŽƚŽĨŽƌƚĞŐŶĞůƐĞďǇŐŶŝŶŐϮ

WнWƌŬŝƚĞŬƚĞƌĂͬƐ
:ĞƌŶďĂŶĞŐĂĚĞϭϭ͕
ϳϳϬϬdŚŝƐƚĞĚ

нϰϱϵϳϵϭϭϵϵϬ
ƚŚŝƐƚĞĚΛƉƉůƵƐƉ͘ĚŬ



Princip for ny dør.
Dør tilpasses efter eksisterende udformning som
vist på billedet.
)RWR('
•
(NVLVWHUHQGHG¡UXGVNLIWHV
•
0nODIG¡USODGH+FP%FP

.UDYWLOQ\G¡U
•
%UDQG(,&

•
-IWHJQLQJQU+,QGYG¡URSVWDOW

9HGJHQDQYHQGHOVH
•
%XQGVW\NNHVOLEHVRJODNHUHV
•
'¡USODGHJHULJWHURJNDUPPDOHUEHKDQGOHV
•
+ QJVOHUPDOHUEHKDQGOHV
•
(NVLVWHUHQGHOnVRJJUHEPHGURVHWEHYDUHV


ĂƚŽ͗Ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ
hĚĂƌďĞũĚĞƚĂĨ͗Z




^ŝĚĞϱϬĂĨϴϰ



ǇŐŐĞƐĂŐ͗,ĂŶƐƚŚŽůŵ&Ǉƌ͕/ŶĚǀĞŶĚŝŐƌĞŶŽǀĞƌŝŶŐ
ǇŐŚĞƌƌĞ͘dŚŝƐƚĞĚ<ŽŵŵƵŶĞ͕WůĂŶĂĨĚĞůŝŶŐĞŶ<ŝƌŬĞǀĞũϵ͕ϳϳϲϬ,ƵƌƵƉ
ǇŐŐĞƐĂŐƐŶƌ͗͘ϭϭϰϯ͘ϭϲ

ŵŶĞ͗&ŽƚŽĨŽƌƚĞŐŶĞůƐĞďǇŐŶŝŶŐϮ

WнWƌŬŝƚĞŬƚĞƌĂͬƐ
:ĞƌŶďĂŶĞŐĂĚĞϭϭ͕
ϳϳϬϬdŚŝƐƚĞĚ

нϰϱϵϳϵϭϭϵϵϬ
ƚŚŝƐƚĞĚΛƉƉůƵƐƉ͘ĚŬ

Princip for ny dør.
Dør tilpasses efter eksisterende udformning som
vist på billedet.
)RWR('
•
(NVLVWHUHQGHG¡UXGVNLIWHV
•
0nODIG¡USODGH+FP%FP

.UDYWLOQ\G¡U
•
%UDQG(,&

•
-IWHJQLQJQU+,QGYG¡URSVWDOW

9HGJHQDQYHQGHOVH
•
%XQGVW\NNHVOLEHVRJODNHUHV
•
'¡USODGHJHULJWHURJNDUPPDOHUEHKDQGOHV
•
+ QJVOHUPDOHUEHKDQGOHV
•
(NVLVWHUHQGHOnVRJJUHEEHYDUHVPHQF\OLQGHUVNLIWHVWLOQ¡JOHKXOVURVHW

ĂƚŽ͗Ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ
hĚĂƌďĞũĚĞƚĂĨ͗Z




^ŝĚĞϱϳĂĨϴϰ



Udvalgte forløb
Døre

Vægge

Registrering af vægge

Registrering af vægge

Registrering af vægge

Registrering af vægge

Registrering af vægge

Registrering af vægge

Registrering af vægge

Farve på træværk

Farvekort
Aarhus

P+P arkitekter a/s
Kystvejen 17 5. sal
8000 Aarhus C
+45 8618 5000
aarhus@pplusp.dk
cvr 26994829

SAGSNOTAT

Thisted

Hanstholm Fyr
Emne:
Dato:

sag nr. 1050.12

P+P arkitekter a/s
Jernbanegade 11
7700 Thisted
+45 9791 1990
thisted@pplusp.dk

Notat - Farvesætning
27.03.2017

www.pplusp.dk

1.1

Bygningerne

1.1.1

Registrerede farver i bygning 1 og 2, som også ønskes genanvendt.

Bygning

NCS
Lofter

2

S 0500-N

NCS Vægge

2

S 8010-G10Y

2

S 3010-G

2

S 7020-Y80R

1

S 5040-Y50R

2

S 2040-Y10R

1

S 1502-G

1

S 3502-Y

1, 2

NCS
Træværk/døre

S 8005-R50B

Farve

Resultat

