
H
V GA

W
C

F

KV

Badeværelse med nedhængt fast gipsloft med spots.
Intern rørføring er udført over nedhængt loft.
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Spisestue

Stigestrenge og faldstammer i 
køkkenskab. Stigestrenge 
stopper 30 cm over gulv. Der skal 
medregnes demontering af 2 
underskabe.

Nye stigestrenge for brugsvand, 
ved bagtrappe. jf. beskrivelse i 
note.

Stigstrenge og faldstamme ført gennem køkkenskab.
Stigstrenge stopper 30 cm over gulv. Faldstamme ført i
inddækning over køkkenbord. Der skal medregnes 
demontering af 2 underskabe.

HV W
C

KV

Stigestrenge ført synligt.
Intern rørføring i RS.

Signaturforklaring:

BK, Brugsvand Koldt

BV, Brugsvand Varmt

BV, Afløb Spildevand

Inddækning

Nedbrydes

WC - Toilet

HV - Håndvask

BR - Bruser

F - Faldstamme

( ) - Ovenfra kommende installation

Note:

Generelt:
Ubenævnte mål er i mm. Der må ikke måles på tegningen

Entreprenøren skal indtegne ændringer og tilføjelser på et sæt tegninger, der ved entreprisens afslutning afleveres til 
tilsynet.

Eventuelle midlertidige eller blivende foranstaltninger for befæstelse af egne installationer skal være indeholdt i entreprisen.

Alle fordelingsledninger for vand forsynes med lyd- og brandbøs ved gennemføringer i etageadskillelser og alm. bøs ved 
gennembrydninger internt i lejligheder.

VVS-entreprenøren udfører nødvendige huller og udsparinger for egne installationer inkl. efterfølgende lukning/pudsning, 
herunder for pex-rør i rør og koblingsdåser. VVS har alle nødvendige forstærkninger med - eventuelt fejlafsatte 
huller/udsparinger er byggesagen uvedkommende.

Følgende bips Basisbeskrivelser inkl. tilhørende projektspecifikke arbejdsbeskrivelser er gældende for arbejdet:
B2.410 - VVS.

Afløb: 
Eksisterende WC- og køkkenfaldstammer i lejligheder relines, hvor vandlåse strømpefores. I kælder udskiftes eksisterende 
WC- og køkkenfaldstammer til nye støbejernsrør før eksisterende rottespærre.

Brugsvand:
Fordelingsledninger for brugsvand fremføres ved bagtrappe og udføres i rustfaste rør der samles med pressfittings. 
Ubenævnte er 15 x 1,0 mm

For hver etage afgrenes til fordelerrør, bimålere mm – se tegning XX.

Koblingsledninger til sanitetsgenstande udføres kun i omfang som fremgår af tegningsmaterialet.
. 
BC udføres som inliner system og sluttes i BV ved hver øverste stigstreng og BC forsynes med tilgængelig selvregulerende 
indreguleringsventil som fabr. Frese type CirCon i kælderplan

Teknisk isolering:
Alle fordelingsledninger for varme, BV og BC varmeisoleres i henhold til DS 452 - Termisk isolering af tekniske installationer. 
BK kondensisoleres i henhold til DS 452. 
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