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Kære Alle
 
Hermed orientering om igangværende Betonrenovering af Panum
 
Betonrenoveringen består dels af en reparation af søjler/bjælker og dels af en
udskiftning af altanforplader (beton-rækværk).
Udførende entreprenør er CG Jensen A/S.
 
Udbedring af søjler/bjælker
Det indebærer afbankning af områder omkring revner, og efterfølgende opfyldning.
Arbejdet berører knap halvdelen af Panum, fra bygn. 18-vestside og mod Nørre Allé -
minus Odontologisk Institut - samt facaden mod Tagensvej fra bygning 12 til starten af
33 fra svalegangene.
Desuden repareres betonen på skal-muren hele vejen langs Blegdamsvej og
Tagensvej, inkl. plantekummer rundt i gl. varegård og langs Blegdamsvej.
Se tegning: Berørte områder_Betonrenovering
 
Udskiftning af altan-elementer
Altanforpladerne afmonteres og hejses ned. Nye elementer hejses op og monteres.
Arbejdet berører altanerne fra bygning 18-vestside og bygning 24 - samt facaden mod
Tagensvej fra bygning 10 til starten af 33.
Se tegning: Berørte områder_Elementmontage
Støj, vibrationer og afspærring
Afbankning sker med elektrisk mejsel som støjer og kan give vibrationer. Ikke kun
lokalt, men lyden kan forplante sig i betonkonstruktionen, så det kan høres andre
steder i huset.
Al støjende afbankning foregår dagligt i tidsrummet kl. 7 – 10.
Det var den bedste aftale vi kunne få, og er samme tidsrum som med
betonrenoveringen af ventilationstårnene i 2018-19.
Der laves løbende særlige aftaler med AEM (dyr).
 
Udskiftning af altanforpladerne foregår med kran, og starter med facaden mod
Tagensvej. Fra bygning 10, etage 2-5, hen mod bygning 33, hvor der udskiftes på
hverdage.
Fra uge 18 (primo maj) løftes der over bygninger. Der må ikke være mennesker under
områderne der løftes henover, så derfor afspærres der undervejs. Der varsles inden.
Kranløft over bygninger, inkl. afspærringer foregår kun i weekender.
Områderne der afspærres kan ses på tegning: Berørte områder_Elementmontage
 
Tidsplan
Arbejdet varer indtil oktober i år.
Denne uge (10) bankes i altandæk fra bygning 10 til 33 på svalegangene langs
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Denne uge (10) bankes i altandæk fra bygning 10 til 33 på svalegangene langs
Tagensvej for at fritlægge boltene til rækværket som udskiftes.
Desuden bores med slagbor sammesteds i søjlerne for at kunne fastgøre
sikkerhedsudstyr.
I løbet af marts opstilles stor byggekran på Tagensvej.
 
Vedhæftede tidsplan giver en foreløbig beskrivelse af forløbet og fremdriften.
Det er i øjeblikket ikke muligt at sige, hvornår der bankes ud for netop dit vindue, men
tidplaner detaljeres løbende af byggeledelsen.
De opdaterede- og mere detaljerede tidsplaner udsendes løbende.
Se Arbejdsplan
 
Kontakt
Vi er klar over udfordringerne ved støjende- og vibrerende arbejde, særligt ved
laboratorieforsøg, mikroskoper, følsomt udstyr og dyr, og beklager de gener det
medfører. Byggeledelsen  modtager gerne yderligere relevant info om følsomt arbejde i
områderne. Og jeg modtager og videresender gerne henvendelser til:
Byggeleder Mads Larsson (H+ arkitekter) ml@hplus.dk  mobil 26105054
 
 
Orientér gerne kolleger og medarbejdere, så alle berørte ved besked.
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Flemming Brømsøe Ibsen
Bygningsinspektør
 
Københavns Universitet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Campus Service SUND
Blegdamsvej 3B
2200 København N
 
MOB 61 67 90 48
fbi@sund.ku.dk
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