
In het Museum voor Schone Kunsten van Bergen waren wer-
ken vereist om bepaalde gebreken aan te pakken die sinds de 
opening in 2007 aan het licht gekomen waren. Het ging onder 
meer om barsten en waterinsijpelingen, alsook om een aanpas-
sing aan de normen om vanaf 2015 - het jaar waarin Bergen 
Europese Culturele Hoofdstad was - belangrijke internationale 
tentoonstellingen te kunnen organiseren.

De werken vereist om de installaties in orde te brengen, omvat-
ten het volgende:
 - realisatie van de betrouwbare beveiliging van het museum, 

met de nadruk op de beveiliging van de tentoonstellingszalen 
tegen brand, intrusie en diefstal,

 - realisatie van permanente en stabiele klimaatomstandighe-
den vereist voor de correcte bewaring van de kunstwerken, 
24 uur op 24 en 7 dagen op 7 (temperatuurschommeling 
tussen 18 en 22 °C, relatieve luchtvochtigheid tussen 47 en 
53 %;  een kortstondige schommeling van de relatieve lucht-
vochtigheid van ± 5 % is toegelaten),

 - tijdens de tentoonstellingen mag een defect aan de tech-
nische klimaatregelinginstallaties niet langer dan 4 uur duren.

Onze opdracht omvatte in hoofdzaak:
 - de grondige analyse van de werking van de bestaande tech-

nische uitrustingen,
 - het uitwerken van een voorstel voor technische oplossingen 

met nieuwe concepten, om de gevraagde strenge doelstellin-
gen te realiseren, 

 - het ondersteunen van de aannemer bij het opstellen van de 
lijst van de werken, om een regelmatige (correcte) offerte te 
kunnen uitwerken,

 - de controle op de uitvoering, het ondersteunen van de aanne- 4546 - 1908
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mer en van de bouwheer,
 - meewerken aan het afstellen en het testen van de installa-

ties, met controle van de meetresultaten,
 -  het ondersteunen van de aannemer en de bouwheer in het 

kader van de voorlopige oplevering van de technische uitrus-
tingen,

 - warmteproductie-installatie met condenserende gasges-
tookte verwarmingsketels,

 - installatie voor de productie van koude door middel van 
ijswater en installaties met variabel koelmiddeldebiet, lucht-
behandelingsgroepen met warmtewiel of energierecupera-
tiebatterij, verwarmings-, koel- en naverwarmingsbatterijen, 
modulerende elektrische luchtbevochtiger en snelheidsrege-
laar. 
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