TEKNIK OG MILJØ
KOMMUNALE EJENDOMME

NOTAT
Aulum-Hodsagerskole, Afd.: Aulum, Markedspladsen 4, 7490 Aulum.
Etablering af elevator og HC-toilet.
GENERELT:
Skolen i Aulum har en indretning der bærer præg af at være en ældre skole, som er
tilbygget af mange omgange. Til- og ombygninger er gennem tiden udført i flere plan,
og i forskellige niveauer, hvorfor det ikke er muligt for evt. kørestolsbrugere at bevæge
sig frit rundt på skolen.
Skolen har på nuværende behov for at imødekomme de gældende krav for tilgængelighed, da der er en elev der sidder i kørestol.
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LØSNING:
Umiddelbart indenfor indgang fra Markedspladsen findes i stueplan et større ankomst
område, hvorfra der fordeles ud til forskellige fløje på skolen. På 1. sal findes et ældre
depotareal der ikke er optimalt udnyttet, under tidligere ombygninger.
Det er muligt at der i dette område placeres en elevator, med stop i stueplan og på 1.
sal.
Det er således muligt at ankomme nivea-frit til skolen, og direkte i elevatoren. Fra elevatoren vil det så være muligt at komme rundt til en større del af skolens lokaler på 1.
sal. Det er nødvendigt at der omkring skolens bibliotek etableres en mindre rampe,
samt en trappelift ved faglokalerne, således at det er muligt at tilgå disse.
I området omkring den kommende elevator på 1. sal, indrettes der et WC der lever op
til kravene for kørestolsbrugere. Dette forefindes på nuværende ikke, på skolens 1. sal
i dette afsnit.
Derved opnås en løsning hvor der vil være niveau-fri adgang til en stor del af skolens
lokaler, samt alle faglokaler.
Løsningen muliggør ikke at kørestolsbrugere kan bevæge sig frit rundt på den komplette skole.
ØKONOMI:
Der er indhentet overslag på opgaven, og det vurderes at denne kan udføres for
950.000,- ex. moms.
Overslaget er med forbehold for endnu ukendte krav jf. bygningsreglementet, og deraf
afledte brandmæssige krav.
Indgang fra Markedspladsen:
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