
PORT

Afløb tilsluttes denne brønd

El til skurby 
tilsluttes i kælder

Vand til skurby
tilsluttes i kælder.

Affaldscontainer

20 Fods materiale container

20 Fods materiale container

20 Fods materiale container

Øverste: 10 personers mandskabsvogn med Bad/toilet og spisestue
Nederst: 10 personers mandskabsvogn med Bad/toilet og spisestue

Øverste: Kontor/møde vogn med toilet og tekøkken.
Nederst: 10 personers mandskabsvogn med Bad/toilet 
og spisestue

3 x Toilet/Bad 
Opgang X for beboer 

3 x Toilet/Bad 
Opgang Y for beboer 

3 x Toilet/Bad 
Opgang Z for beboer 

Affaldscontainer

Affaldscontainer

20 Fodscontainer 

(Bygherre leverance)

GÅRDRUM

HUMLEBÆKGADE

Note:
Spildevand fra skurby pumpes pga. gejlen over til brønd i fortorvet.

Mødevogn, mandskabsvogn og container må ikke komme ud på kørerbanen. Disse skal holdes inden for 
parkeringsarealet. Hvor vogne og container er breddere end parkeringsareal skal der klodes op, så vogne/containere 
kommer i niveau med fortorvet.

Hovedentreprenør står selv for lejning af offentlig P-areal samt afholder afgiften her for. Inden opstart skal 
hovedentreprenør registere alle skader på parkering og fortorv. Hovedentreprenør skal udbedre alle tilkommende skader 
på disse.

I gårdrummet er der befæstet hele vejen rundt langs facader. Der kan trækkes en trækvogn rundt på gummihjul for 
matieraler, fjernelse af affald mv.

Det befæstede areal må ikke spærres. Beboer anvender ligeledes dette areal.  Det skal sikres at de forskellige 
affaldstationer kan tømmes. Der må ikke spærres for disse.

Signatur:

Angiver galje for vand, el og afløb. Hovedentrepnreør udfører galjer og fjerner disse igen.

Byggeplads lys opsættes. 3 stk. ved beboernes toilet/bad vogne skal lyse hele natten. Må ikke blinde i lejlighederne

Kører retning for lastbiler til af- og pålæsning af container.
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