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Arbejdets omfang
Alle for arbejdets færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer, i henhold til Fællesbestemmelser,
tegninger og nærværende beskrivelse, herunder:
1.1.1

Nedbrydning

1.1.2

Tagopbygning

1.1.3

Aftrækskanaler og faldstammeudluftninger

1.1.4

Facadeplader

1.1.5

Vinduer og terrassedøre

1.1.6

Lysninger og bundplader

1.1.7

Halvtag over indgange

1.1.8

Køkkener

1.1.9

Etablering af indvendig muråbninger mellem stue og tilstødende ophold

1.1.10

Ovenlys

1.1.11

Udbedring af råd-skader på konstruktionstræ på udhuse

1.1.12

Udbudskontrolplan, tømrerarbejder.

Arbejdets kvalitet
Anvisninger
Arbejdet udføres i henhold til gældende:
Normer
Anvisninger
Byggeblade
Erfa-blade
Leverandørers anvisninger.
Se afsnit i fællesbetingelser

Dokumentation vedrørende produkters oprindelse og egenskaber
Den udførende skal dokumentere de anvendte produkters oprindelse og egenskaber på anmodning
fra tilsynet, ved fremlæggelse af fuldstændige varedeklarationer, hvoraf det tydeligt skal fremgå,
hvilken varedeklaration det opfylder. Varedeklarationer skal rekvireres af entreprenøren.

Træ
Materialernes kvalitet skal være i overensstemmelse med almindelige kvalitetsfordringer.
Træ til bærende konstruktioner leveres som min. K 18 konstruktionstræ, jvf. DS 413, vinterfældet,
tørt og vellagert med maksimalt 18-19 % vandindhold.
Forarbejdet træ til indv. brug ovntørres og må ved indbygningen ikke have et vandindhold der er
større end 10 % af tørvægten. Ved forarbejdet træ til udv. brug må vandindholdet ikke overstige 15 %
af tørvægten.
Alt tømmer, der henligger midlertidigt på byggepladsen, oppindes i tilbørlig afstand fra underlag, 40
cm over terræn og med 6 cm indbyrdes afstand i alle retninger.
Træ til snedkerarbejde skal, hvor andet ikke er nævnt, leveres som fyr, usorteret, nordlandsk kvalitet,
idet kvinta ikke må anvendes.
Alt karmtræ til døre skal være af prima kvalitet.
Smålister udføres af knastfrit fyr.
Spær skal leveres fra fabrik underkastet en anerkendt kontrolordning og certificeret af Dancert (DTC)
Limtræ
Limtræ skal være gran, styrkeklasse mindst som GL24 iht. DS/EN 1194 og i øvrigt iht. DS/EN 14080.
Limtræ skal ved indbygning have et fugtindhold på 12 % ± 3 %.
Lamineret konstruktionstræ – Krav DS/EN 14374 Dansk Standard.
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Limtræ skal leveres umiddelbart før montage. Limtræ må kun kortvarigt oplagres udendørs og
beskyttes jf. Stk. 1., uanset at limtræ er pakket i plastfolie af producenten.
Limtræ skal ved kranløft bæres af brede stropper og kanter skal beskyttes, så løftemærker undgås.

Krydsfiner
Krydsfiner skal være fremstillet under en af boligministeriet anerkendt kontrolordning og mærket i
henhold til denne.
Krydsfiner skal være som Canadisk DFP Select, hvis ikke andet er forskrevet i projektmaterialet.
Vejrbestandig krydsfiner skal være mærket Exterior eller WBP, hvis ikke andet er forskrevet i
projektmaterialet.
Krydsfiner må ved indbygning maksimalt have et fugtindhold på 20%.

Søm, skruer, beslag m.v.
Alle konstruktionsbeslag, bolte, skruer, søm m.v. i baderum, til indmuring eller udvendigt brug skal
leveres varmforzinkede eller rustfri.

Konstruktionsstål
Som konstruktionsstål anvendes almindelig varmvalset, ulegeret svejseligt stål, der opfylder kravene
i DS/ISO 630 eller tilsvarende standarder.
Valsede stålprofiler og stålplader skal såfremt andet ikke er nævnt være kvalitet Fe 360B. Runde rør
skal mindst svare til kvalitet som TPS rør med karakteristisk flydespænding på 270 N/mm2.
Si-indhold for stål, der skal varmforzinkes, skal ligge i området 0,15%-0,22%.

Bolte
Slipbolte, klasse 8.8
Skiver

DS/ISO 898
DIN 126
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Arbejdets udførelse
Generelt
Entreprenøren er alene ansvarlig for rigtig opsnøring og for overholdelse af angivne mål.
Arbejdet koordineres med tagdækker så underpap lægges på umiddelbart efter bræddeunderlag så
behov for afdækning minimeres.
Samtlige afdækning mv. skal være indeholdt i tilbuddet.
Da stillads opstilles i private haver skal det udvises stor forsigtighed for ikke at beskadige
eksisterende beplantning, hegn mv.. Alt nødvendig reetablering af beplantning, stakit og belægninger
skal være indeholdt.

1.1.1

Nedbrydning

Omfang:
Følgende nedbrydes, fjernes og bortskaffes, omfang jf. tegningsmateriale.
Nedenstående beskrivelse af nedbrydningsarbejdet, fagbeskrivelse og tegningsmateriale skal
betragtes som vejledende. Entreprenøren skal ved selvsyn orientere sig om arbejdets omfang og
opbygningen af de eksisterende bygningsdele.
Udførelse
Tagbeklædning med tilhørende stern, vindskede, lægter, taghætter, inddækninger, tagrender m.
rendejern og nedløb demonteres og fjernes.
Tagkonstruktionen skal fremstå med komplette, rene for eksisterende lægter – klar til ny
bræddeunderlag.
Der skal foretages alle nødvendige og komplette afdækninger/tildækninger af alle tagflader i
nødvendigt omfang i hele byggeriets tidsrum.
Gangbrosbrædder hvor der efterisoleres.
Lette facader nedbrydes indtil eksisterende vindspærre – generelt jf. tegningsmateriale.
Nedrivninger og afdækninger skal meget nøje planlægges således der ikke kommer vand, sne m.v.
ned i øvrige bygningsdele. Det er entreprenørens ansvar 100 % at der foretages de nødvendige
afdækninger hele tiden. Entreprenøren medregner alt nødvendigt materiale.
Demontering af alle eksisterende vinduer og terrassedøre som udskiftes, inkl. tilhørende indvendige
vindueslysninger, vinduesplader, lister mv..
Demontering af eksisterende køkkener (omfang svarende til det antal køkkener der udskiftes jf.
denne beskrivelse).
De- og genmontering af alle postkasser på lette vægge som på skure mf.
Arbejdet skal udføres med størst mulig hensyntagen til tilstødende ejendommen og øvrige
naboområder. Specielt skal der udvises stor forsigtighed ved fjernelse af bygningsdele, som er
bygget sammen med bygningsdele som skal bevares.
Såfremt entreprenøren ikke umiddelbart kan påtage sig ansvaret for fjernelse af en bygningsdel, skal
tilsynet tilkaldes for afklaring.
I nedbrydningsperioden til genopbygningen er intakt, skal der afskærmes efter Arbejdetstilsynets
gældende regler.
Der må ikke fortages afbrænding på pladsen.
Endvidere må der på intet tidspunkt ligge mere end et vognlæs brændbart nedrivningsmateriale på
pladsen.
Alt nedbrydningsmateriale er entreprenørens ejendom. Materialer må kun sælges fra pladsen i
nedbrydningsperioden.
Efter endt nedbrydning skal hele lejligheden støvsuges.
Afstivning og afskærmning
Tømmer og planker skal være af konstruktionstræ uden skader.
Øvrigt materiel skal være egnet til formålet og fuld funktionsdygtig.
Afdækning af gulve.
Alle trægulve i lejligheder, skal i forbindelse med vinduesudskiftningen (inkl. lysninger og
vinduesplader) afdækkes med filt og 4 mm masonit plader i et omfang der svare til arbejdsområdet
for det pågældende arbejde.
Ledninger og kabler
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Alle nødvendige installationer afbrydes af El-/ og vvs-arbejderne, inden nedbrydning igangsættes.
Installationsentreprenørerne skal deltage ved afsætning af skæringspunkter mellem installationer og
bygningsdele til bevaring/nedbrydning.
Det påhviler nærværende entreprenør at bortskaffe samtlige nedbrudte materialer løbende og i
henhold til gældende regler for bortskaffelse af byggeaffald.

1.1.2

Tagopbygning

Omfang:
Tage på samtlige bygninger inkl. skure, hvor nuværende tagdækning er bølgeeternit
Stern, vindskede og underbeklædning ved samtlige bygninger, inkl. underbeklædning ved
gennemgange.
Alt nødvendig tilpasning af bræddebeklædning ved eksisterende skure skal være indeholdt.
Tilføjelse:
Omfang:
Tag udskiftet også på tagkonstruktionen over bålpladsen mellem boger nr. 39 og 49.
Taget på tagkonstruktionen over bålpladsen udføres uden undertag på brædder men udelukkende
plader på nye lægter som rastende boliger og skure. Der indregnes under dette punkt
malerbehandling af lægter i farve som eksis.
Der udføres ikke tagrender på tagkonstruktionen over bålpladsen.
Præcisering:
Udskiftning af tag på bålpladsen udføres med samme tag men på malede lægter pr. 300 mm som
angivet i rettelsesblad 2.
Produkt:
Tag:
Tagpap:

Som Plannja Trend 475 i farve, dark silver.
25x50mm trykimp. klemlister på spær samt lægter pr. max. 300mm
Tagpap i kvalitet som Icopal Base 500PG

Erstattes med:
Tag:
Tagpap:

Som Plannja Trend 475 i farve, dark silver, monteret direkte på tagpappen.
Tagpap i kvalitet som Icopal Base 500PG eller Icopal FastSafe (Base 512P)

Efterisolering:
Undertag:

Mineraluld kl 34.
25 mm profilbrædder skal være af fyr eller gran, være forsynet med fer og not, de
må ikke have større nyttebredde end 115 mm.
Snefang:
Ø32mm Netlon rør.
Stern:
Gennemfarvet fibercement som Ivarsson EQUITONE Natura – leveres i 3 farver.
Underbeklædning: Gennemfarvet fibercement som Ivarsson EQUITONE Natura – leveres i 3 farver.
Vindspærre:
16 mm krydsfiner og lister. Elastisk fuge som Sika 15 lm.
Gangbro:
22 mm høvle brædder i bredde og længde som eksis. inkl. opklodsning.
Ved tagflader med ovenlysvinduer monteres en 12 mm ”strimmel” af vandfast krydsfiner, så ny
inddækning omkring vinduerne kan monteres i samme niveau som eksisterende.
Udførelse:
Tag:
Jf. producentens anvisninger.
Undertag
Alt bærende konstruktionstræ eftergås for eventuelt råd. Fastgørelser og forankringer kontrolleres.
Eventuelle fundne rådskader eller mangler ved forankring skal foreligges tilsynet for endelig afklaring
af omfang ved udbedring.
Brædderne skal ligge med fald, tolerance 5 mm pr. meter, målt med 2,4 m retskede.
Brædder skal være plane og fri for løse knaster, revner og større bomkanter i oversiden, mindre
bomkanter må forekomme på korte strækninger, dog max 1,5 % af leverancen.
Fugtindholdet må ved oplægningen ikke overstige 20 %. Er fugtindholdet 10 % skal brædderne
udlægges med fuge afstand på 1-2 mm.
Rupløjede brædder kan oplægges med spændvidde – c/c – på max 1,2 m for 25 mm brædder.
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Brædderne sømmes til underlaget med kvadratiske korrosionsbeskyttede søm. Der sømmes med
mindst 2 søm pr. bræt pr. understøtning. I randzone, langs sider, gavle og større gennembrydninger
i
tagfladen med 2 søm pr. bræt. 25 mm brædder sømmes med 31/80 eller tilsvarende
pistolsøm/kamsøm.
VVS skal have mulighed for at montere rendejern inden pålægning af underpap.
Udføres i øvrigt i henhold til producentens anvisninger.
Omkring loftlemme udføres ramme af krydsfiner i en højde der svare til fremtid overkant isolering.
Udgår:
Vindtrækbånd
BMF vindafstivningssystem 25 som består af vindtrækbånd 252,0. Båndtilslutning, koblingsbeslag og
båndspænde 40. Trækbånd placeres oven på spærhoved og nedstemmet så tagbrædder kan ligge
lige hen over. Der monteres et kryds pr. tagflade og ved 1. spær monteres støtteplanke jf.
producentens anvisninger.
Isolering
Der efterisoleres med mineraluldsbatts jf. tegningsmaterialet. Isoleringen skæres til i 1% overmål og
udlægges tæt og uden sprækker. Arbejdet udføres omhyggelig så batts slutter tæt til alle
begrænsninger, herunder spærtænger. Eksisterende gangbro fjernes og bortskaffes hvorefter ny
gangbro hæves således at der er plads til efterisoleringen.
Arbejdet udføres i en fortløbende proces sammen med tagudskiftningen.
Stern og underbeklædning
Fibercementplader monteres på nyt træunderlag jf. tegninger. Der anvendes mellemlag af EPDM
gummi. Monteres under spærfod, opsat med rustfaste fastgørelser.
Der monteres nye fibercementplader som underbeklædning jf. tegningsmaterialet.
Vindspærre, Tagfod
Ved tagfod monteres 16 og 12 mm vandfast krydsfinerplade som tildannes omhyggeligt mod spær og
ydervæg. Der afsluttes med elastisk fuge mellem plade og spær/væg. Sikring mod fygesne udføres
med 32 mm Exponet snefangsrør med sømkant i ventilationsspalten.
Tagrumsventilation
Der etableres ventilation i tagrummet ved tagfod.
Ventilation udføres med min. 1/500 af tagrumsarealet (vandret målt LB/500). Sikring mod fygesne
udføres med 32 mm Exponet i ventilationsspalten ved tagfod.
Afdækning
I forbindelse med udførelsen skal taget afdækkes så der ikke opstår skade på eksisterende bygning
som følge af nedbør. Entreprenøren er alene ansvarlig for skade på eksisterende bygning som følge
af mangelfuld afdækning.
Spørgsmål:
Vindtræksbånd system gælder det også skure 1 x på hver side ??
Svar:
Der udføres ikke vindtrækbånd på hverken boliger eller skure.
Spørgsmål:
Omfang af tilretning porebeton vægge i lejligheds skel, hvor meget skal indeholdes.
Svar:
Det skal sikres at undertage af profilbrædder er gennemgåenden, så tilretning af alle lejlighedsskel
skal som udgangspunkt indregnes.

1.1.3

Aftrækskanaler og faldstammeudluftninger

Omfang:
Nye aftrækskanaler, der skal regnes 214 stk. (2 stk. pr. bolig).
Eksisterende faldstammeudluftninger tildannes og tilkobles til nye taghætter.
Produkt:
10x15 cm aftræksrør i plast, inkl. alle nødvendige bøjninger, overgange, spændebånd mv.
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50 mm lamelmåtte armeret med alufolie som Rockwool – alternativt præisolerede faste
aftrækskanaler.
Udførelse:
Eksisterende aftræksrør er flexslanger og skal derfor demonteres og fjernes da flexslanger frarådes i
isolerede tagrum.
Aftræk udføres komplet fra loft (eksisterende klapventil) til tag inkl. alle overgange.
Kanaler skal fastgøres forsvarligt så de ikke kan falde ned eller bliver utætte.
Kanaler kondensisoleres og alle samlinger tapes med alutape.

1.1.4

Facadeplader

Omfang:
På samtlige bygninger hvor nuværende facadebeklædning er bølgeeternit. Samt som
facadebeklædning på udhuse.
Tilføjelse:
Ifm. ny facadebekældning på døre til skure indregnes ny besætning og hængsler som eksis.
Eksis. besætning og hængsler på skure demonteres og bortskaffes.
Produkt:
Facadeplader: Gennemfarvet fibercement som Ivarsson EQUITONE Natura, N251 Antrazit.
EPDM gummi
Afstandslister: 25 mm trykimprægneret, udført efter regnskærms leverandørens anvisninger.
Vindspærre: 9 mm fibercement som Cembrit WS Classic, inkl. h og H skinner.
Strimmel af banevare ved alle indvendig hjørner.
Træunderlag: Ca. 22x95 mm, Underlag oprettes og monteres vandret.
Isolering: Mineraluld kl. 34 som Rockwool A batts.
Fuge: Som sika 15LM.
Musesikring Som Isola musebånd fra Eftex.
Udførelse:
Nedbrydning
Facadebeklædning og underlag demonteres og fjernes. Eksisterende vindspærre skal bevares og må
derfor ikke beskadiges. Diverse inddækninger fjernes. Eksisterende bølgeeternitplader er ikke
asbestholdige.
Der må på intet tidspunkt ligge mere end et vognlæs brændbart nedrivningsmateriale på pladsen.
Alt nedbrydningsmateriale er entreprenørens ejendom. Materialer må kun sælges fra pladsen i
nedbrydningsperioden.
Der skal foretages alle nødvendige og komplette afdækninger/tildækninger af alle facader i
nødvendigt omfang i hele byggeriets tidsrum.
Nedrivninger og afdækninger skal meget nøje planlægges således der ikke kommer vand, sne m.v.
ned i øvrige bygningsdele. Det er entreprenørens ansvar 100 % at der foretages de nødvendige
afdækninger hele tiden. Entreprenøren medregner alt nødvendigt materiale.
Isolering
Der isoleres med 30-50 mineraluld. Isoleringen skæres til i 1 % overmål og indbygges helt tæt uden
sprækker eller hulrum.
Facadebeklædning
Pladerne udføres i forskellige bredder og opsættes i system/forbandt, jf. illustrationer.
Alle skårne kanter skal kantforsegles på pladsen jf. fabrikantens anvisninger.
Udføres som et komplet system inkl. alt nødvendigt tilbehør. Vindspærre og underlag skal udføres
efter vindspærreproducentens anvisninger således at alle pladesamlinger og kanter ved hjørner er
understøttede. Underlag skal fastgøres til underlag jf. leverandør, og skal kan optage de nødvendige
vindlaster mv..
Vindspærre skal være inkl. alt nødvendigt tilbehør og udføres absolut tæt. Ved alle indvendige
hjørner
udføres først en strimmel banevare, herefter monteres vindspærreplade og der afsluttes med elastisk
fuge. Der udføres elastisk fuge mod tilstødende bygningsdele. Vindspærre skal udføres så der ikke
kan trænge vand ind i underliggende konstruktion. Vandrette samlinger udføres med h skinner og
lodrette med H skinner. I øvrigt iht. producentens anvisninger.
Der lægges altid murpap mellem træ og murværk/beton. Alle beslag sømmes eller skrues til fuld
bæreevne.
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1.1.5

Vinduer og terrassedøre

Omfang:
Alle udvendige døre og vinduer iht. tegningsmateriale.
Alle entrédøre er for få år siden skiftet til træ/alu døre i farven RAL 7016 Antrazit-grå. Farven på de
ligeledes relativt nyligt skiftede velux-ovenlysvinduer er også RAL 7016 Antrazit-grå. Vinduerne
ønskes farvemæssigt tilpasset til døre og ovenlys, således at karme vil fremstå i hvid og gående
rammer/døre i antrazit-grå, RAL 7016. Vinduer med faste karme i farven, Naturanodiseret.
Præcisering:
Der henvises til skitsemappe for farvespil på vinduer og terrassedøre.
Produkt:
Alle produkter skal være CE-mærkede. Produkterne skal være testet og klassificeret efter europæiske
standarder og opfylde gældende lovgivning i Danmark.
Vinduer på 1- sal skal udføres vendebar således at de kan pudses indefra. Der skal ydes stor
opmærksomhed på valg at vendebeslag. Vinduesproducenten skal sikre en god kvalitet for at undgå
brud ved brug af vendefunktionen. Samtidig skal det sikres at overkarme eller overfals (vandnæse
/facadeplade - se detaljemappen) ikke er i vejen for at fastholdes positionen kan nås ved brug af
vendefunktionen.
Markeringer på facadetegninger anviser hovedåbningsretning.
Vinduer skal leveres som partier af træ/komposit/alu. Fabrikken skal være DVV-godkendt og
elementerne skal være mærket. Partier udføres med indvendig trædel og udvendig aludel. Aludelen
skal være monteret på sådan en måde at trædelen ikke udsættes for skadelig fugt og aludelen skal
udføres med skjulte dræn/ventilationshuller. Den indvendige trædel udføres i skandinavisk fyrretræ i
god kvalitet, ovntørret til et fugtindhold på ca. 12%. Den udvendige aludel fremstilles iht. DIN 17615.
Elementernes overflade, hjørnestyrker, beslag og glasisætningsmetoder skal som min overholde de
krav der stilles i DVC tekniske bestemmelser for fremstilling og kontrol af vinduer.
Alle døre og vinduer leveres med indbygget spalteventil, udformning og funktion som klikventil.
Følgende fabrikater lever op til de stillede kvalitetskrav.
- Idealcombi træ/alu
- Kronevinduer, kronecombi træ/alu.
- Kastrup træ/alu
Udadgående rammer skal have justerbar friktionsbremse der kan fastholde rammen i en vilkårlig
åbningsstilling.
Terrassedøre udføres med indvendig paskvilgreb der aktivere 3 lukkepunkter og forsynes med
grebsbetjent bremse der begrænser åbningen til 90º, samt bundstykke for niveaufri adgang, max 25
mm.
Udvendig monteres 90x25 mm Alu Møbelgreb som Carl Ras nr.44201020, dog farve som partiet.
Rammen skal være ophængt i 3 – 4 stk. pulverlakeret eller rustfaste hængsler.
Rammer leveres med paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling, i udseende som Idealcombi´s
standart paskvilgreb. Prøve til godkendelse.
Alle elementer leveres med færdigbehandlet overflade, udvendig og indvendig jf. materialelog.
Glas skal være sikkerhedsglas jf. DS119 Retningslinjer for valg og anvendelse af sikkerhedsglas. Ved
døre og vinduer med brystning på under en meter skal begge lag glas skal være sikkerhedsglas.
Afmærkning af glas jf. SBI-anbefaling.
Spørgsmål:
I skriver at der skal leveres sikkerhedsglas i henhold til DS119 men DS119 siger kun noget om
krav til sikkerhedsglas i bygninger med offentlig adgang hvilket lejeboliger i et boligselskab ikke er.
Skal vi regne med sikkerhedsglas?
Svar:
Ja. Sikkerhedsglas skal i boligerne følge retningslinjerne som i DS119.
Sprossebredde, isoleringsværdier mv. skal ligeledes være som ovennævnte fabrikater. Der gives
følgende mål som skal overholdes:
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- Karmdybden skal være ca. 125 mm
- Bredden på udadgående karm og ramme må max være 95 mm
- Bredde på lodret post må max være 145 mm
- Bredden på indadgående karm og ramme må max være 120 mm
- Bredden på terrassedør karm og ramme må max være 145 mm. Bundrammen kan udføres bredere
hvis det er fabrikkens standard.
Se i øvrigt detaljer for karm og rammebredde
Vinduerne skal opfylde BR-kravene til redningsåbninger.
Elementerne monteres med tre-lags termoruder med varm kant. U-værdi mindre end eller lig med
0,8 og DS mærket i overensstemmelse med DS 1094.0.
Vinduer mod Øst, syd og vest udføres med solafskærmende glas som Pilkington Suncool 70/40
- LT-værdi skal være større eller lig med 0,72
- G-værdi skal være mindre end eller lig med 0,63
Elementerne skal leveres færdigmalede. Prøve til godkendelse.
Energiperformance: Reference vindue med 3 lags standard rude må maksimalt have en UW-værdi
på 0,87 W/m²K og Eref må ikke være mindre end 3 kWh/m² pr. år.
Fuger:

Indvendig:Sika 15 LM
Udvendig: Sika 15 LM

Udførelse:
Døre og vinduer monteres iht. leverandørens anvisninger inkl. elastisk fugning indvendig og
udvendigt, bagstop samt stopning med mineraluld.
Elementerne må ikke monteres med PU-skum. Montagehuller i karme skal fortrinsvis være skjult,
alternativ afdækkes efter montage med indfarvede træpropper.
Terrassedøre monteres så kravet til niveaufri adgang overholdes, max 25 mm.
Besætning, greb, m.m. monteres med skruer med linseformet hoved i materiale som besætning.
Alle vinduer og terrassedøre afleveres rengjorte på begge sider og tømrer skal støvsuge efter sig
og fjerne eget affald.

1.1.6

Lysninger og bundplader

Omfang:
Der udføres nye lysninger i sider og top, vinduesbundplader ved alle nye vinduer og terrassedøre.
Produkt:
Lysninger:
Flexpanel MDF16 X-side
Vinduesplade:
Flexpanel PF20
Lister under vinduesbundplader som 15x68mm
Sikaflex 15LM, med tilhørende fugeunderlag.
Udførelse:
Bundplade udføres som: Pladelængde = vinduesbredde + 150mm. Pladebredde = lysningsbredde +
50 mm. Vinduesplader udføres som Flexpanel PF20. 20 mm spånplade med hvid RAL 9010 laminat
postform forkant R2. Ender lukkes med laminat efter tilpasning. Affases på underside for tilpasning til
vinduesnot. Endestykke lukkes med laminat. Under bundpladen stoppes med mineraluld og der
afsluttes med træliste til malebehandling.
Lysningspanel af 16 mm MDF+ med affaset forkant, tilpasning til vinduesnot og med not til
indskydning af indfatning fra yderside. Fabrikslakeret i hvid RAL 9010. Hjørnesamlinger forstærkes
med minifix. Sideindfatning som 40 mm liste af 12 mm MDF+ med affasede yderkanter.
Fabrikslakeret i hvid RAL 9010. Lysninger monteres iht. leverandørens anvisninger og foreskifter,
synlige befæstigelser skal afdækkes med plastpropper.
Der fuges vandret og lodret. Lysninger og bundplader monteres som angivet på tegninger.
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Tilføjelse:
Samtlige bygningsdele under dette punkt færdigmales fra fabrik.
Eventuelle dykkehuller, synlige ende-kanter mf. malerbehandles som fra fabrik efter montagen af
lysninger, bundplade
Indeholdt i tilbuddet skal endvidere medregnes udfyldning af indvendige fuger til 1. års
gennemgang.

1.1.7

Halvtag over indgange

Omfang:
Jf. projektmateriale, over alle indgangsdøre ved 2-plansboliger.
Produkt:
Glashalvtag som hærdet og lamineret sikkerhedsglas på ophæng af 3x30x30 mm galvaniseret C3
vinkelstål.
Udførelse:
Glashalvtag fastgøres til facademurværk med 10 mm limanker og underlagsskiver af 10 mm neopren.

1.1.8

Køkkener

Omfang:
Nedbrydning og bortskaffelse af eksis. køkkener inkl. vvs og afbrydelse af el svarende til tegning 2.01.
Levering og montering af nye køkkener som angivet på tegning 2.01.
Tegning er gældende med hensyn til låger, bordplade, sokkel mm.
Tilføjelse:
Hårde hvidevarer er bygherreleverance. Hovedentreprisen skal indregne tilslutning af hhv.
opvaskemaskine, ovn, komfur og køleskab under dette punkt til de 10 køkkener.
Eksis. hvidevare fjernes og bortskaffes ligeledes under dette punkt.
De- og genmontering af el-udtag ifm. ny fliser på væg over køkkenbord skal ligeledes være
indeholdt.
Udgår:
Produkt:
Elementer, låger mv jf. materialelog.
Låger leveres med 170° hængsler.
Skuffe udføres med fuldt udtræk.
Lågerne leveres i højtrykslaminat overflade i en standard farve med egetræskanter.
Frisider leveres med en forsatsplade/ løs gavlplade i sammen farve som lågerne i fuld dybde
Bordplader jf. materialelog og føres 20 mm uden for alle gavle.
Bordplader leveres med nedfældet køkkenvask.
Alle tilpasninger udføres i samme farve som lågerne
Sokler og Bøjlegreb jf. materialelog
Der udføres inddækninger over overskabe samt ved teknikskakt – udføres som friside med overlade
som låger.
Erstattes med:
Produkt:
Elementer, låger mv jf. nedstående design*.
Låger leveres med 110° hængsler.
Skuffe udføres med rulleløb og soft luk.
Lågerne leveres i 19mm højtrykslaminat overflade i en standard farve med ABS- kanter i
samme farve.
Frisider, tilpasninger, sokkel og inddækninger leveres som melamin.
Bordplader jf. nedenstående design* og føres 20 mm uden for alle gavle.
Bordplader leveres med nedfældet køkkenvask.
Sokler og Bøjlegreb jf. nedenstående design*.
Der udføres demonterbare inddækninger over overskabe samt ved teknikskakt under bordplade i
melamin.
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*ved ”nedstående design” henvises til beskrivelsens punkt. 1.1.8.
Rettelse til rettelsesblad nr. 04:
Låger leveres i 19mm højtrykslaminat overflade i standart farve med ABS-kanter i samme farve.
Alternativt kan de 19mm højtrykslaminat låger leveres med egetræskanter.

Præcisering:
Frisider, tilpasninger, sokkel og inddækning kan udføres i melamin.

Køkken

Visuelt udtryk

Generelt:
Bordplade – Mørk 20mm højtrykslaminat.
Frit valg for bygherren imellem laminater
fra leverandør.
Låger – Hvide 19mm højtrykslaminat.
Greb - Aluminiumsgreb indfræst i top af
låge uden synlige skruer.
Spots – Der etableres LED spots indfræst
i bund af overskabe
Hængsler - 110 graders hængsler med
integreret dæmper som kan frakobles.
Skuffer – Skuffer med rulleløb og soft luk.
Sokkel - Hvid højtrykslaminat.
Frisider - Frisider og tilpasninger i hvid
højtrykslaminat.
Vask – Nedfældet stålvask i firkantet
design med afrundede hjørner
Låger, overskabe – Låger ved overskabe
udføres uden greb men med gribeliste i
aluminium indfræst i forkant korpus.
Kvalitet og udtryk som:
Svane Køkken Vision
Køkken elementer:
De enkelte køkkener udføres jf.
tegningsmaterialet.
Producenten udfører endelige tegninger
til godkendelse.

Køkkenvask
Firkanetet vask i rustfrit stål Nedfældet.
Kvalitet og udtryk som:
Intra Juvel Quadra 500TH

Danagården, afd. 39 / sags nr. 13102
1.1 - 12

Køkken

Visuelt udtryk

Generelt:
Bordplade – Mørk 20mm højtrykslaminat.
Frit valg for bygherren imellem laminater
fra leverandør.
Låger – Hvide 19mm højtrykslaminat.
Greb - Aluminiumsgreb indfræst i top af
låge uden synlige skruer.
Spots – Der etableres LED spots indfræst
i bund af overskabe
Hængsler - 110 graders hængsler med
integreret dæmper som kan frakobles.
Skuffer – Skuffer med rulleløb og soft luk.
Sokkel - Hvid højtrykslaminat.
Frisider - Frisider og tilpasninger i hvid
højtrykslaminat.
Vask – Nedfældet stålvask i firkantet
design med afrundede hjørner
Låger, overskabe – Låger ved overskabe
udføres uden greb men med gribeliste i
aluminium indfræst i forkant korpus.
Kvalitet og udtryk som:
Svane Køkken Vision
Køkken elementer:
De enkelte køkkener udføres jf.
tegningsmaterialet.
Producenten udfører endelige tegninger
til godkendelse.

Køkkenvask
Firkanetet vask i rustfrit stål Nedfældet.
Kvalitet og udtryk som:
Intra Juvel Quadra 500TH

Blandingsbatteri – Køkken
Krom
Kvalitet og udtryk som:
Hansgrohe Focus
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Udførelse:
Leveres i henhold til tegninger og monteres i henhold til leverandørens anvisninger.
Hvor der er tilpasningsstykker ved høj- og overskab monteres der også tilpasning i top og bund (ved
overskabe)
Der udføres elastisk silikonefuge mellem elementer / vægflader / bordplade.
Spørgsmål:
Der står vi skal lave skab for opvaskemaskine, på tegning 2.01. Går blot ud fra, vi skal lave
hul/plads til opvaskemaskine?
Svar:
Ja, kun hul til opvaskemaskine og løs sokkel som monteres på opvaskemaskines sokkelfront.

1.1.9

Etablering af indvendig muråbninger mellem stue og tilstødende ophold

Omfang:
10 åbninger jf. tegningsmateriale (se køkkentegning 2.01). Delpris, uafhængig af køkkenudskiftning.
Der indregnes 10 åbninger i tilbuddet.
Produkt:
Lukning ved stålbjælke:
Indfatninger:
Gulv:

MDF plade på begge sider, spartles og malerbehandles.
Princip som ved indvendige lysninger samt jf. detalje.
Reparation af gulv, bøgeparket som eksisterende.

Udførelse:
Generelt jf. leverandørnes forskrifter.
Der fuges vandret og lodret. Lysninger og bundplader monteres som angivet på tegninger.

1.1.10 Ovenlys
Omfang:
Nye inddækninger ved alle eksisterende ovenlysvinduer (dog ikke fælleshuset, nr. 113) inkl. komplet
tildannelse for ny tagbeklædning.
Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer inkl. lodret element på fælleshuset, nr. 113 udskiftes til
ovenlys som i øvrig bebyggelse.
Note: mørklægning, manuelt hvid til både skråvindue og facadevindue (ved eksisterende vinduer)
noteres særskilt på tilbudslisten under øvrige arbejder. Dvs. antal skal svare til det antal hvor
udvendig inddækninger udskiftes til ny tagbeklædning.
(Prisen skal ikke indgå i sum som overføres til side 1 på tilbudslisten)
Produkt:
Note: angivet antal på nedenstående oversigt er pr. vindue
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Tagvinduer med indvendig færdigmalet trækarm og udvendig aludel i kvalitet og udseende som
Velux ovenlysvinduer jf. ovenstående skema.
Lysning ved nye vinduer udføres af 12 mm MDF plade og med skrå lysning ført til vandret loft.
Gerikter er 15x43 mm fyr.
Alle færdigmalede dele udføres sprøjtelakeret til dækket, lukket, glat og jævn flade. Behandlingen
skal
indeholde, spartling, grunding, mellem og slutbehandling. Behandlingen skal opfylde MBK
funktionsklasse II, Æstetiske og middel funktionelle krav.
Udførelse:
Monteres iht. producentens anvisninger med alt nødvendigt tilbehør.
Dampspærren skal føres ud til bagkant vindue og klemmes i fals for vindueslysninger og klæbes bag
gerikter med folieklæber. Dampspærre udføres som et komplet system inkl. tape og klæber mv.
Gerikter skæres i gæring og limes sammen i hjørner.
Alle færdigmalede dele udføres med skjulte fastgørelser. Gerikter fastgøres med undersænkede
dykkere.
Maler skal have mulighed for at grunde og male lysninger første gang inden de monteres.
Alt nødvendig træunderlag for inddækninger skal være indeholdt.
Udførelse:
Al montage, fastgørelse mv. skal generelt ske jævnfør leverandørens anvisninger. Isolering og
inddækninger monteres ligeledes jf. leverandørens anvisninger. Der må ikke forekomme tilpasning af
inddækninger på pladsen. Isolering kan tilpasses på pladsen.
Tilslutning til yder- og indervægge – inkl. fugning skal foregår efterfølgende under andet arbejde.
Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for
arbejdets fuldstændige færdiggørelse.
Overskridelser af ovennævnte må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht.
leverandøranvisninger.

1.1.11 Udbedring af råd-skader på konstruktionstræ på udhuse
Omfang:
Konstruktionen er ved enkelte udhuse beskadiget efter længere tids vandpåvirkning. Hovedsageligt
ved bundremmene. Der skal derfor medregnes partiel udskiftning af konstruktionstømmeret ved
nogle af udhusene.
Der skal medregnes: udskiftning af bundren i 10 udhuse, 5 meter ved hvert af disse skure. Samt
udskiftning af lodret konstruktionstømmer, 3 længder af 2 meter. Ligeledes ved 10 udhuse.
Produkt:
Remme, stolper, vinkelbeslag mv. udføres generelt som eksisterende – se tegningsmateriale.
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Udførelse:
Generelt som eksisterende – se tegningsmateriale.

1.1.12 Udbudskontrolplan, tømrerarbejder.
KONTROLAKTIVITET
ER

METODE

FREKVENS

TIDSPUNK
T

Nr. Aktivitet

visuel
måleudstyr
andet

daglig
stikprøvepro
-cent
alle emner

1.

Visuel

100%

levering
opstart
afslutning
efter(før)
hver
proces
Levering

KRAV TIL KONTROLLANT
DOKUMENTATION
norm,
rapport
hvem
standard
skema
udbudsmate følgeseddel
riale
fotos
(hvad/hvor) dok.
på
tolerancer
tegning
Udbudsmat. Følgeseddel Entreprenør

Visuel
Visuel
Visuel
Visuel

100%
50%
50%
100%

Hver
Hver
Hver
Hver

Udbudsmat.
Udbudsmat.
Udbudsmat.
Udbudsmat.

Skema+foto
Skema+foto
Skema
Skema+foto

Entreprenør
Entreprenør
Entreprenør
Entreprenør

Visuel

100%

før
aflevering

Udbudsmat.

Skema

Entreprenør

2.
2.
4
5.
6.
7
8.
9.
10
.

Modtagekontrol
af
materialer
Tagopbygning
Aftrækskaneler
og
faldstammeudluftninger
Facadeplader
Vinduesudskiftning
Lysninger og bundplade
Køkken
Ovenlysvinduer,
inddækninger
Slutkontrol

proces
proces
proces
proces

KRAV
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1.2

MURERARBEJDER

Indholdsfortegnelse
Arbejdets omfang
Arbejdets kvalitet
Arbejdets udførelse
Udbudskontrolplan
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Murerarbejder
Arbejdets omfang
Alle for arbejdets færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer, i henhold til Fællesbestemmelser,
tegninger og nærværende beskrivelse, herunder:
1.2.1

Reparation af sokkelpuds

1.2.2

Omfugning af murværk

1.2.3

Udskiftning af revnede overliggere

1.2.4

Etablering af indvendig muråbninger mellem stue og tilstødende ophold

1.2.5

Udbudskontrolplan, murerarbejdet

Arbejdets kvalitet
Murerarbejdet skal være 1. klasses håndværksmæssig arbejde, og mindre supplerende ydelser, som
ikke er særskilt beskrevet medregnes til arbejdets fuldstændige færdiggørelse.
Anvisninger
Arbejdet udføres i henhold til gældende:
Normer
Anvisninger
Byggeblade
Erfa-blade
Leverandørers anvisninger.
Se afsnit i fællesbetingelser
Dokumentation vedrørende produkters oprindelse og egenskaber
Den udførende skal dokumentere de anvendte produkters oprindelse og egenskaber på anmodning
fra tilsynet, ved fremlæggelse af fuldstændige varedeklarationer, hvoraf det tydeligt skal fremgå,
hvilken varedeklaration det opfylder. Varedeklarationer skal rekvireres af entreprenøren.
Kontrolklasse
Normal kontrol.
Måltolerancer
Lodrette og vandrette tolerancer i henhold til DS 414, samt
Hvor går grænsen. Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader.
Planhedstolerancer
Max ± 3 mm målt med 3.0 m retskede.
Produkter
Teglsten
Til som eksisterende
Mørtel
Mørtel til fugning /opmuring skal være en egnet funktionsmørtel relateret aktuelle forhold.
Til evt. indvendig slutpuds anvendes K 100/300, lagtykkelse 2-3 mm. med max. kornstørrelse på 1
mm. Til evt. afretningslag anvendes slidlagsbeton 25 MN/M2, stenstørrelse 0 - 4 mm.
Udv. puds udføres i C100/300.
Der skal udføres prøveanalyse af mørtelblandinger, antal ihht. DS414 / EuroCodes 6.
Isoleringsmaterialer
Hulmursisolering i murede ydervægge skal være mineraluld, type A, klasse 34.
Kuldebroesbrydning i facader anvendes isoleringsstrimler som Sundolit 20*100 mm
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Fliser og klinker
Vægfliser over køkkenbord: Fliser jf. tegningsmateriale.
Fliseprøve foreligges byggeledelsen til godkendelse inden ordring.
Montering:
For montering anvendes produkter som:
ALFIX Fliseklæber. Fugning med hhv. ALFIX Flisefugemørtel, ALFIX Klinkefugemørtel. Farve jf.
materialelog

Kvalitetssikring
I henhold til fællesbestemmelser.

Arbejdets udførelse
Generelt
Entreprenøren er alene ansvarlig for rigtig opsnøring og for overholdelse af angivne mål.

1.2.1

Reparation af sokkelpuds

Omfang:
Der skal regnes med 15 steder, hvor der er revner i sokkelpuds, som skal udbedres. Omfang af hvert
sted skal svare til et areal af ca. 30x150 cm.
Materialer og produkter:
Mørtel til rep af revner:
Priner og tyndpuds:

Renderoc HB40 og HD535 fra Fosroc
Renderroc ST 05+Nitrobond ST fra Fosroc

Udførelse:
Alt løst og skruk beton og puds hugges væk, til fast og bæredygtig overflade.
Alle revner og huller primes og fyldes med Renderoc HB40 eller HD535 fra Fosroc.
Alle overflader filtes med Renderroc ST 05 fra Fosroc.
Arbejdet udføres nøje efter leverandørens anvisninger.
Vejrmæssige forhold:
Pudsning må kun foregå i tørt vejr, når lufttemperatur og murværkets temperatur er mellem + 5 ºC
og + 25 ºC, og ikke i direkte sol.
Ved risiko for temperatur under + 5 ºC eller regn i de første døgn efter pudsningen skal facaden
holdes afdækket, til mørtlen er fuldt afbundet.

1.2.2

Omfugning af murværk

Omfang:
Der skal indregnes 150 m2 omfugning af murværk, fordelt over 30 steder.
Produkt:
Hydraulisk tørmørtel som Maxit KKh 35/65/500
Udførelse:
Alle fuger inkl. false udkradses/-fræses i fuldt tværsnit til en dybde på minimum 20 mm. Alt løst
materiale fjernes med trykluft. Alle mørtelrester fjernes fra mursten til en dybde på min. 20 mm.
Alle mangelfuldt udfyldte studsfuger og liggefuger efterfyldes med mørtel, således at der overalt er
fast mørtel i bunden af fugerne, hvilket er en forudsætning for at de nye fuger kan komprimeres
effektivt.
Før fugningen skal der forvandes for at sikre en optimal vedhæftning for de nye fuger, af type K/Kh
35/65/500, 1:1:6, 0-2 mm.
Fugemørtlen tilføres med fugeske fra bræt. Den tilførte mørtel trykkes så fast til bunden i fugen at
den komprimeres effektivt. Den færdige fuge skal fremstå med ensartet glittet overflade overalt.
Der skal udvises så stor omhyggelighed ved fugningen, at der kun i uvæsentligt omfang afsættes
mørtelrester på stenenes synlige del således at afsyring af murværk undgås.
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Underlag mod og materialer skal have en temperatur på mindst + 5 ºC for at mørtelen kan hærdne
tilstrækkeligt hurtigt. Ved risiko for nattefrost må der foretages omhyggelig afdækning med
vintermåtter.
Fugearbejde bør ikke foregå i direkte sollys.
Der laves en prøve på 2 m² til godkendelse.
Der skal indregnes demontering af kabler mv. der er monteret på facaderne samt demontering og
senere montering af hegn mv der er i forbindelse med facaderne.
Kloakmuffer for tagnedløb afproppes før omfugningen. Tagbrønde oprense efter tilslutning af
nedløbsrørene.

1.2.3

Udskiftning af revnede overliggere

Omfang:
Der skal regnes med følgende:
10 stk. overliggere til 121 cm murhul, 10 stk. overliggere til 133 cm murhul og 10 stk. overliggere til
211 cm murhul.
Derud over medregnes der også udskiftning af de 3 overliggende skift ved hver overligger.
Produkt:
Tegloverligger samt udskiftede sten, udføres i samme stentype, -kvalitet og forbandt som omgivende
murværk. Tegloverliggere dimensioneres af leverandør.
Synlige stablemærker må ikke forefindes. Der anvendes armering i rustfrit stål.
Overliggere leveres med plastklodser for vinduesmontage.
Udførelse:
Eksisterende overligger frihugges, demonteres og bortskaffes. Der indbygges en ny 1. skiftes
tegloverligger med min. 200 mm vederlag.
Efter udskiftning skal væggen syne eneartet så udskiftningen ikke ses eller savnes.

1.2.4

Etablering af indvendig muråbninger mellem stue og tilstødende ophold

Omfang:
10 åbninger jf. tegningsmateriale (se køkkentegning 2.01). Delpris, uafhængig af køkkenudskiftning.
Der indregnes 10 åbninger i tilbuddet.
Produkt:
IPE160 til indbygning over ny muråbninger inkl. vederlagsplader og midlertidig understøtninger.
Teglsten og mørtel til rep. af væg ved siden og over ny bjælke.
Grovpuds KC 60/40/850 samt slutpuds K 100/300.
Udførelse:
Eksisterende vægge nedbrydes, fjernes og bortskaffes.
Der indbygges ny overligger, etableres med 150 mm vederlag i hver side.
Huller efter nedbrydningen lukkes med teglsten og pudses til plan eksis. overflade.
Reparationer skal udføres så udbedring ikke ses eller savnes.
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1.2.5

Udbudskontrolplan, murerarbejdet

KONTROLAKTIVITETE
R
Nr. Aktivitet

METODE

FREKVEN
S

TIDSPUN
KT

visuel
måleudsty
r
andet

daglig
stikprøve
procent
alle emner

levering
opstart
afslutning
proces

1.

Visuel

100 %

Visuel

2.
3.
4.

Modtagekontr
ol af
materialer
Reparation af
sokkelpuds
Omfugning af
murværk
Udskiftning af
revnede
overligger

KRAV

KONTROL
LANT

Levering

KRAV TIL
DOKUMENTATION
Norm,
rapport
standard
skema
Udbudsmate følgeseddel
fotos
Riale
dok. på
(hvad/hvor) tegning
tolerancer
Udbudsmat. Følgeseddel

100%

afslutning

Udbudsmat.

Skema

Entreprenør

Visuel

100%

afslutning

Udbudsmat.

Skema

Entreprenør

Visuel

100%

Proces +
afslutning

Udbudsmat.

Skema

Entreprenør

hvem

Entreprenør
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1.3

BLIKKENSLAGERARBEJDER

Indholdsfortegnelse
Arbejdets omfang
Arbejdets kvalitet
Arbejdets udførelse
Udbudskontrolplan
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Blikkenslagersarbejder
Arbejdets omfang
Alle for arbejdets færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer, i henhold til
Fællesbestemmelser, tegninger og nærværende beskrivelse, herunder:
1.3.1.

Tagrender

1.3.2.

Tagnedløb

1.3.3.

Sålbænke

1.3.4.

Zinkinddækninger

1.3.5.

Stålpladetag

1.3.6.

Udbudskontrolplan

Arbejdets kvalitet
Anvisninger
Arbejdet udføres i henhold til gældende:
Normer
Anvisninger
Byggeblade
Erfa-blade
Leverandørers anvisninger.
Se afsnit i fællesbetingelser
Dokumentation vedrørende produkters oprindelse og egenskaber
Den udførende skal dokumentere de anvendte produkters oprindelse og egenskaber på anmodning
fra tilsynet, ved fremlæggelse af fuldstændige varedeklarationer, hvoraf det tydeligt skal fremgå,
hvilken varedeklaration det opfylder. Varedeklarationer skal rekvireres af entreprenøren.
Kvalitetssikring:
Kvalitetsspecifikation:
For produkter gælder generelt, at alle materialer skal være MK-godkendte og kvalitetsmærkede,
samt de skal være leveret fra godkendte værker og produktionssteder.
Referencer:
Entreprisen skal udføres i overensstemmelse med alle inden for området gældende love,
bekendtgørelser, herunder Bygningsreglementet, cirkulærer, vedtægter, anvisninger, skrivelser,
DIF normer,
Dansk Standard, vejledninger og branchenormer m.v. vedrørende arbejdets tekniske udførelse.
Fællesbetingelser.
Gældende SBI anvisninger og vejledninger
Europæisk standard EN 988
Leverandør forskrifter:
Hvor der anvendes materialer, hvortil der foreligger en af fabrikken udarbejdet forskrift, skal denne
overholdes.
Opmåling
Entreprenøren er alene ansvarlig for opmåling / godkendelse af materialer og ansvaret for forkerte
mål påhviler entreprenøren.
Bygherre eller dennes rådgiver godkender ingen ordre bekræftelser.
Konstateres der ved kontrolmålinger på bygningerne, forinden arbejdets udførelse, afvigelser fra
tegninger, må divergenserne forelægges byggeledelsen til videre afgørelse.
Efterreparationer
De almindelig forkomne efterreparationer skal udføres, om nødvendigt af flere omgange.
Beskyttelsesforanstaltninger.
Alle færdige arbejder beskyttes effektivt mod overlast.
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Alle færdigforarbejdede og færdigbehandlet materialer skal være omhyggeligt emballeret ved
levering på byggepladsen, og det pointeres, at nærværende entreprenør har det fulde ansvar for,
at materialerne leveres ubeskadiget på plads i bygningerne m.m.
Værkstedsarbejdets levering på byggepladsen.
Henstilling af materialer i bygningen må finde sted efter aftale med de øvrige entreprenører
således, at deres arbejder ikke forsinkes heraf. En evt. flytning må udføres under denne entreprise.
Beslag m.v.
Udvendige beslag, søm, skruer m.v. skal, hvor andet ikke er nævnt, leveres i varmgalvaniseret
udførelse klasse Fe/Zn 40 c, jvf. DS 2023, efter forarbejdningen.
Indvendige beslag, søm, skruer m.v. skal hvor andet ikke er nævnt, leveres i el-galvaniseret
udførelse.
Beslag, bolte, ankre m.v., der er nødvendige for håndværksmæssig god udførelse af de beskrevne
arbejder, leveres og anbringes, selv om det ikke skulle være udtrykkeligt beskrevet.
Søm og dykkere skal, hvor intet andet er nævnt, være firkantede.
Længden skal, hvor forholdene tillader det, være 2 x tykkelsen af det fastsømmede emne + 25 mm.
Tykkelsen skal mindst være den mellemste dimension.
Relationer til andre arbejder:
Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at forudsætningerne for eget
arbejdes konditionsmæssige udførelse er til stede, herunder at tolerancer er overholdt.
Entreprenøren skal rette henvendelse til bygherrens tilsyn såfremt forudsætningerne for et
konditionsmæssigt arbejde ikke anses for at være til stede.
Nærværende entreprenør skal, for at fremme samarbejdet med andre entreprenører, orientere sig
om indholdet i disses fagbeskrivelser.
Entreprenøren skal holde sig orienteret om byggeriets gang, således at de under denne entreprise
hørende arbejder kan udføres på rette tidspunkt.
Rengøring og oprydning
Nærværende entreprenør skal aflevere alle under denne entreprise hørende leverancer og arbejder,
omhyggeligt rengjorte og rensede. Bygningernes og pladsens renholdelse besørges under
medvirken af samtlige entreprenører, idet hver enkelt er forpligtet til at samle, nedbære og
henlægge alt affald fra egen entreprise i byggepladsens affaldscontainere, forinden det er til gene
for de andre entreprenører eller til skade for de færdige arbejder.
Arbejdstilsynets krav skal i enhver henseende efterleves.
Orientering om eksisterende forhold.
Entreprenøren skal, forinden tilbud afgives, have orienteret sig om eksisterende forhold vedrørende
bygningsdele, bygnings- og adgangsforhold, samt byggepladsforhold i øvrigt.
Affald
Levering, opstilling og tømning af affaldscontainere for egne arbejder hører under denne entreprise.
Affaldscontainere skal stå på pladsen i hele byggeperioden, og tømmes efter behov. Afgifter
forbundet med tømning af containere skal være indeholdt i tilbud.
Arbejdets udførelse
Generelt
Entreprenøren er alene ansvarlig for rigtig opsnøring og for overholdelse af angivne mål.

1.3.1.

Tagrender

Omfang:
Iht. planer, snit, facadetegninger og detaljer
Arbejdet omfatter levering og montering af alle tagrender. Alle eksisterende nedløb udskiftes.
Afgrænsning, hvor der udskiftes tag.
Produkt:
Tagrender af zink, som VM zinc halvrund natur 333 mm
Lange rendejern som fra VM zinc
Fodblik af zink
Udførelse:
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Alle tagrender leveres kvartrunde med tilsnit 333mm, oplagt med jævn og nøjagtig flugt med
passende fald mod afløb.
For- og bagkant skal forsynes med maskinvulst, bagkant skal efter oplægning ligge 10mm højere end
forkant
Rendejern opsættes pr. max 600mm
Tagrender loddes omhyggeligt i samlinger udført med overlæg på 30mm
Studs for nedløb og endestykker påloddes
Ekspansionsstykker skal udføres pr. max 15m.
Ved gavle skal tagrenderne føres min 20mm forbi tagdækningen
Der udfræser i tagbrædder for rendejern
Fodblik fastgøres til skråtskåret tagfodsplanke og føres ned i tagrende.

1.3.2.

Tagnedløb

Omfang:
Iht. planer, snit, facader, bygningsdelstegninger og detaljer
Arbejdet omfatter levering og montering af alle tagnedløb.
Produkt:
Nedløbsrør af zink - diameter 87 mm.
Bøjninger / overgangsstykker
Hængselstifter
Skydestykker
Udførelse:
Zinknedløbsrør udføres med tilsnit 333mm (d=87mm)
Samlinger loddes i overlæg på 6-10mm
Opsættes i lod fastgjort i hængselsstifter.
Over hængselsstifter påloddes vulst.
Forbindelse til tagnedløbsbrønd forneden udføres med skydestykke med krave over kloakmuffe.
Hvor kloakmuffe er placeret i jord forhøjes denne med PCV stykke

1.3.3.

Sålbænke

Omfang:
Levering og montage af sålbænke jf. tegningsmateriale.
Produkt:
Sålbænk:
Hafler:
Skillelag:
Fuge:

0,8 mm Titanzink nr. 14
Prøve til tilsyn inden ordring.
Zink
Strukturerede skillelag imellem zink og underlag
Sika 15 LM

Udførelse:
Monteres i henhold til leverandørens anvisninger, og udføres i henhold til tegningsmaterialet.
Sålbænke udføres med mellemliggende glidelag på af underlag fra tømrerarbejdet.
Sålbænksender udføres med opbukket flig op mod undersiden vinduesbundkarm, alle fri ender skal
lukkes. Der udføres et fremspring fra facaden på 30mm. Sålbænke skal lukkes i enderne.
Sålbænken udføres med dobbelt opbukket drypkant, samt med opkant i alle sider.
Der udføres ekspansionsstykker pr. max 100cm.
Sålbænken monteres på en underliggende kile med et fald på 10 grader.
Sålbænken føres ind under vinduet, minimum overlæg 25 mm. Profilet fastholdes via den elastiske
fuge mellem vindue. På længder over 1 m, skal sålbænken fastgøres med rustfrie skruer/
tætningsskiver c-c 500 mm til den underliggende kile.
Mod murede false afsluttes sålbænke med indlæg i murværk. Der fuges med elastisk fuge, i farve
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som murværk.
Ved false i lette partier skal enderne af sålbænken udføres med opbuk, således de går ind bag ved
sideinddækningen.

1.3.4.

Zinkinddækninger

Omfang:
Jf. tegningsmateriale, inkl. nedenstående.
Zink-inddækninger og lysninger ved alle vinduer i let facade.
Zinkkant ved alle gavle, vindskeder.
Zinkinddækning langs alle tagkanter, vindskeder på skure.
Zinkinddækninger ved overgang let/tung ydervæg.
Produkt:
Zinkinddækninger: Titanzink nr.14.
Loddetin: Skal bestå af 40 % tin og 60 % bly
Underlag som Delta-VMZ – membran fra VM zinc eller tilsvarende
Hafter.
Fuge: Sika 15 LM
Udførelse:
Inddækninger udføres i zink og som angivet på detaljer – og i tæt samarbejde med øvrige arbejder.
Montering og udførelse iht. leverandørens anvisninger.
Hvor underlaget for zinken er krydsfiner eller trykimprægneret træ, lægges mellemlag af vindpap,
a.h.t. risiko for galvanisk tæring.
Hvor zinkprofiler, jf. detaljetegninger udføres med ombuk / opkant medregnes dette i tilbuddet.
Inddækning og løskanter langs skrå tag udføres aftrappede.

1.3.5.

Stålpladetag

Omfang:
Alle blokke, jf. tegningsmateriale – alle tage – både boliger, fælleshus og udhuse.
Produkt:
Tagplader i stål, som DS Nordic 475, komplet system inkl. alt nødvendigt tilbehør.
Farve: mørk silver metallic, RAL 9007.
Ved tagfod anvendes tagfodsbeslag med ombuk. Ved gavle anvendes specialbukket vindskedeprofil
jf. detaljer. Kip som Vinkel kip med ventileret understøtning. Snefangsrør ved kip. Taghætter
leveres og monteres under dette arbejde.
Udførelse:
Udføres som et komplet system inkl. alt nødvendigt tilbehør, som rygninger, inddækninger m.m.
og monteres iht. leverandørens anvisninger.
Ved kip monteres ventileret understøtning for rygning, monteres lidt tilbagetrukket så der er plads
til at montere snefangsrør.
Taghætte lægges i fuge og nittes til stålplade. Indvendig i taghætte udføres stålplade med
oppresset kant til sikring af tæthed.
Monteres i øvrigt iht. leverandørens forskrifter. Der udføres en prøve til godkendelse.
Taghætterne placeres central over hullet og tilsluttes nye taghætter. Det sikres at rørene i
uopvarmet tagrum, er korrekt isoleret efter endt montering. Alle nødvendige tilpasningsdele m.m.
indregnes.
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1.3.6.

Udbudskontrolplan

KONTROLAKTI METODE
VITETER

FREKVEN
S

TIDSPUN
KT

KRAV

KRAV TIL
DOKUMETATIO
N
norm,
rapportskema
standard
følgeseddel
udbudsmate- fotos
riale
dok. på tegning
(hvad/hvor)
tolerancer
Udbudsmat. Følgeseddel

KONTROLLANT

Nr Aktivitet
.

Visuelt
måleudsty
r
Andet

Daglig
stikprøve
procent
Alle emner

1.

Modtagekontrol
af materialer
Sålbænke

Visuelt

100 %

levering
opstart
afslutning
efter(før)
hver
proces
Levering

Visuelt

100 %

Opstart

Udbudsmat.

I henhold til
beskrivelsen
EN 988-standard

Entreprenør

Tagnedløb og
tagrender
Fald på rende

Visuelt

100 %

Under
udførelse

Udbudsmat.

I henhold til
beskrivelsen
EN 988-standard

Entreprenør

Udbudsmat.

I henhold til
beskrivelsen
EN 988-standard

Entreprenør

Udbudsmat.

I henhold til
beskrivelsen
EN 988-standard

Entreprenør

2.

3.

Tætte samlinger Prøve
4.

Zinkinddækning Visuelt
er og murkrone

50 %

Plan overflade /
indækninger må
ikke ”bølge”
5.

Tagbeklædning
Plan overflade /
inddækninger
må
ikke ”bølge/bule
”

Under og
efter
udførelsen
Under
udførelse

hvem

Entreprenør

Under og
efter
udførelsen
Visuelt

50 %

Under
udførelse
Under og
efter
udførelsen
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MALERARBEJDER

Indholdsfortegnelse
Arbejdets omfang
Arbejdets kvalitet
Produkter
Arbejdets udførelse
Behandling og omfang
Udbudskontrolplan
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Malerarbejdet
Arbejdets omfang
Alle for arbejdets færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer, i henhold til Fællesbestemmelser,
tegninger og nærværende beskrivelse, herunder:
1.4.1

Malerbehandling af nyt træværk

1.4.2

Malerbehandling af inddækninger

1.4.3

Malerbehandling af vægge

1.4.4

Malerbehandling af træbeklædning

1.4.5

Reparation af revner i eksisterende bagmur

1.4.6

Rengøring af bygning før aflevering

1.4.7

Udbudskontrolplan, maler

Præmalede bygningsdele:
Følgende bygningsdele leveres præmalede under andet arbejde:
Vinduespartier,
Indvendige døre,
Elementskabe og fast inventar,
Udvendige døre.
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Arbejdets kvalitet
Anvisninger
Arbejdet udføres i henhold til gældende:
Normer
Anvisninger.
Flügger behandlingskatalog.
Byggeblade.
Erfa-blade.
Leverandørers anvisninger.
Se afsnit i fællesbetingelser
Anvisninger omfatter malearbejde til udførelse i bygning.
Anvisningerne angår udelukkende den konkret anførte situation for:
Byggematerialer
Funktionsklasse
Forventet udfald
Ved afvigelser fra anvisningens forudsætninger skal tilsynet omgående forelægges problemet til
nærmere afgørelse, således at det krævede udfald kan opfyldes.
Generelt forudsættes af bygningsdelen fremtræder uden overfladefugt samt at byggematerialets
fugtindhold er passende lavt.
Den færdige behandling skal være fri for fede kanter, løbere, ensartet uden knopper og ujævnheder.
Alle filmdannende behandlinger og beklædninger skal have tilfredsstillende vedhæftning til underlaget
og sammenhæng mellem eventuelle lag.
Produkter
Efterfølgende beskrivelse henviser, hvis ikke andet er nævnt, til:
1. Flügger behandlingskatalog.
Materialer skal svare til normer for malervarer udarbejdet af Danske Maleres Forsøgsstation.
Arbejdet skal udføres med fabriksfærdige materialer, i nøje overensstemmelse med den på gældende
fabrikants angivelser.
Materialer, anført ved bestemt fabrikat, angiver type og kvalitetsniveau.
Dokumentation vedrørende produkters oprindelse og egenskaber
Den udførende skal dokumentere de anvendte produkters oprindelse og egenskaber på anmodning
fra tilsynet, ved fremlæggelse af fuldstændige varedeklarationer, hvoraf det tydeligt skal fremgå,
hvilken varedeklaration det opfylder. Varedeklarationer skal rekvireres af entreprenøren.

Arbejdets udførelse
Generelt
Forberedelse
Før arbejdets påbegyndelse foretages omhyggelig besigtigelse på stedet, og eventuelle nødvendige
forbehold og ændringsforslag fremsættes skriftligt overfor tilsynet.
Forlangte prøveudførelser og afsætning af passende kulørprøver foretages og stilles til godkendelse.
Malerentreprenøren skal forebygge stænkpletter af maling m.v. på belægninger, vinduer, dørbeslag
og udstyr med færdigbehandlet overflade ved fornøden tildækning, således at forurening og
beskadigelser under malerentreprisens gennemførelse undgås.
Malerentreprenøren skal etablere den for arbejdets upåklagelige udførelse, fornødne kunstige
belysning på hvert arbejdssted.
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Prøvebehandling
Bygherren har krav på at få udført fuld prøvebehandling på en hel væg, hvor parterne i samarbejde
fastlægger hvorledes udfaldet præcist skal være.
Diverse farveprøver afsættes ligeledes i nødvendigt omfang.
Prøvebehandling er herefter norm for udførelsen og skal bevares under hele entreprisens forløb.
Fugning med acrylfugemasse
Langs alle fodlister, gerigter, flisekanter og langs alle loftafgrænsninger eller skyggelister, fuges med
velegnet hvid malerbar fugemasse for etablering af fuld tætning og pæne overgange.
Fugningen udføres inden færdigbehandlingen.
Prisen skal være indeholdt i tilbuddene for de enkelte flader.

Udgår fra rettelsesblad nr. 2
Tilføjelse:
Indeholdt i tilbuddet skal endvidere medregnes udfyldning af indvendige fuger til 1. års
gennemgang.
1.4.1

Malerbehandling af nyt træværk

Hele punktet udgår, prissættes til 0 kr.
Omfang:
Som nedenfor beskrevet samt i henhold til tegninger behandles
Bund:

Træværk, nyt.

Behandlingsanvisning
Bygningsdel:
Indvendig træværk
Behandlingsart: Nybehandling
Underlag:
Træ
Behandling:
Spartle, male 2g, Interiør 50 halvblank
_______________________________________________________________________________
Krav til underlag:
Træ, massivt, høvlet, indvendig.
Trækvalitet: Klasse A, DS/EN 942.
Flader skal være rene, uden partikler af jord, humus og mørtel, uden ujævnhed fra
overfladeopfugtning og glatte, uden skader fra maskinbearbejdning og uden meget synlige kutterslag.
Barkrings- og rådknaster, knasthuller og harpikslommer må ikke forekomme. Revner max. bredde
0,5mm og længde 10 % af emnet. Samlinger skal være tætte og i plan. Søm skal være dykkede,
skruer undersænkede. Knastmål max. 12mm. Propning er tilladt. Fugtighed 8 ± 2 %.
_______________________________________________________________________________
Behandling:
Rækkeevne
Malm²/1 (kg)
kode
Afstøve hele fladen, shellakere knaster og fedt træ.
2-1
Grunde med Flügger interiør grundmaling fortyndet 10%.
9,0
00-1
Kitte med Flugger acryl-plast kit.
100,0
00-1
Pletspartle 1 gang med Repacryl, acrylspartelmasse.
50,0
00-1
Fuldspartle 1 gang med Repacryl, acrylspartelmasse.
10,0
00-1
Slibe og afstøve hele fladen.
Mellembehandle med Flügger interiør grundmaling, fort. 10%.
9,0
00-1
Behandle 2 gange med Interiør 50, halvblank acrylplastemalje.
4,0
00-1
Slutfarve, kulørnr.: ____________
_______________________________________________________________________________
Forventet udfald og funktionsklasse:
DLGU: Dækket, lukket, glat og udfyldt flade.
Klasse III: Æstetiske og høje funktionelle krav.
_______________________________________________________________________________
Kvalitetskontrol og særlige forhold:
Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode
Se Flügger generel information og forbehold.

Kl: 0-1
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1.4.2

Malerbehandling af inddækninger

Hele punktet udgår, prissættes til 0 kr.
Omfang:
Som nedenfor beskrevet samt i henhold til tegninger behandles
Bund:

Træfiberplader (MDF)

Behandlingsanvisning
Bygningsdel:
Inddækninger over ny stålbjælke ved nye åbninger i 10 køkkener.
Behandlingsart: Nybehandling
Underlag:
Træfiberplader (MDF)
Behandling:
Glasfilt, male 2g, Flutex 5 halvmat
________________________________________________________________________
Krav til underlag:
Træfiberplade. (MDF).
(MDF: Medium Density Fiberboard.) Overfladen skal være glat, hel, tør, ren og uden mekaniske
skader. Søm skal være dykkede, skruer undersænkede. Pladerne skal være uden skader i hjørner og
kanter og uden flossede kanter efter tilskæring.
________________________________________________________________________
Behandling:
Rækkeevne
Malm²/1 (kg)
kode
Grunde med Flügger interiør grundmaling fortyndet 10%.
9,0
00-1
Spartle samlinger og profiler 1 gang med Sandplast LH.
2,0
00-1
Slibe og afstøve det spartlede.
Grunde det spartlede med Flügger forankringsgrunder.
30,0
00-1
Opsætte 20 cm bred glassilkevæv, i Flügger 480
armeringsklæber.
40,0
00-1
Spartle samlinger og profiler 2 gange med Sandplast LH.
9,0
00-1
Pletspartle skruehuller 2 gange med Sandplast LH.
18,0
00-1
Slibe det spartlede og afstøve hele fladen.
Pletgrunde med Flügger forankringsgrunder.
30,0
00-1
Påføre Flügger 378 klæber ekstra, til glasfilt
4,0
00-1
Opsætte glasfilt med 3 cm overlæg som skæres med dobbeltsnit
,9
Påføre Flügger Filt- og glasvævfylder, acrylplastgrundmaling
5,0
00-1
Behandle 2 gange med Flutex 5, acrylplastmaling, mat.
4,0
00-1
Slutfarve, kulørnr.: ____________
________________________________________________________________________
Forventet udfald og funktionsklasse:
DLGJ: Dækket, lukket, glat og jævn flade.
Klasse III: Æstetiske og høje funktionelle krav.
________________________________________________________________________
Kvalitetskontrol og særlige forhold:
Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode
Vedhæftning: Krydssnit, DTI metode

Kl: 0-1
Kl: God

Se Flügger generel information og forbehold.

1.4.3

Malerbehandling af vægge

Omfang:
Som nedenfor beskrevet samt i henhold til tegninger behandles
Bund:

Finpuds (kalk - cementmørtel)

Bygningsdel:
Behandlingsart:
Underlag:
Behandling:

Eksis. vægge ifm. nye huller i teglstensvæg i de 10 køkkener.
Nybehandling samt malerbehandling af hele vægge hvori huller er udført.
Finpuds (kalk - cementmørtel) – eksis. vægge med filt eller tapet.
Glasfilt, male 2g, Flutex Special 7S mat
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________________________________________________________________________
Krav til underlag:
Finpuds (kalk-cementmørtel).
Fint bearbejdet pudsoverflade af cement-/kalk-/murcementmørtel, uden revner
og oprivninger og uden skæmmende ujævnheder. Generel planhedsafvigelse: +-3mm
på 1m retskinne. Pudsoverfladen skal kunne tåle behandling med pudsskraber
eller med karborundumsten nr. 80 uden at smuldre. Hvidtør overflade.
________________________________________________________________________
_______
Behandling:
Rækkeevne
Malm²/l (kg)
kode
Letslibe og afstøve hele fladen hvor der er udført murerrep.
Fuldspartle 1 gang med Sandplast LH, let medium.
1,6
00-1
Slibe og afstøve hele fladen.
Grunde med Flügger Forankringsgrunder.
7,0
00-1
Påføre Flügger 378 klæber ekstra, til glasfilt
4,0
00-1
Opsætte glasfilt med 3 cm overlæg som skæres med dobbeltsnit
0,9
Påføre Flügger Filt- og glasvævfylder, acrylplastgrundmaling
5,0
00-1
Behandle 2 gange med Flutex Special 7S, mat. af hele vægfladen 3,5
Slutfarve, kulørnr.: Som eksis.
________________________________________________________________________
_______
Forventet udfald og funktionsklasse:
DLGJ: Dækket, lukket, glat og jævn flade.
Klasse II: Æstetiske og middel funktionelle krav.
________________________________________________________________________
_______
Kvalitetskontrol og særlige forhold:
Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode
Vedhæftning: Krydssnit, DTI metode

Kl: 0-1
Kl: God

Præcisering:
Der foretages rep. på vægge omkring 10 nye huller i teglstensvæggen forinden montering af
indfatninger. (der henvises til køkkentegningen nr. 2.01) Kun hvor eksis. tapet er løstsiddende ifm.
med de nye huller foretages reparation af tapet. Der lappes med nyt tapet som rutex hvorefter
hele væggen malerbehandles. Væggen skal efter malerbehandling fremstå så mangler hverken
synes eller savnes.

1.4.4

Malerbehandling af træbeklædning

Omfang:
Som nedenfor beskrevet samt i henhold til tegninger behandles.
Bund:

Malerbehandlet træ

Behandlingsanvisning
Bygningsdel:
Udvendigt træværk, eksisterende garager.
Behandlingsart: Almindelig vedligehold
Underlag:
Træbeskyttet heldækkende
Behandling:
Træbeskytte heldækkende 2g, Flügger 97 *
___________________________________________________________________
Krav til underlag:
Træ, træbeskyttet heldækkende.
Overfladen er halvmat til halvblank. Dækket, stort set intakt med enkelte små
huller, revner og ujævnheder. Eksisterende træbeskyttelse er stort set fastsiddende og bæredygtig, enkelte afskalninger og/eller gennemslidninger kan
forekomme. Overfladen er tilsmudset/falmet/vejrbidt og kan være afsmittende.
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Overflader tidligere behandlet med vandig acryl- og plastalkyd vedligeholdes
med samme produkt type. Vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke
forekomme. Mug/skimmelvækst kan forekomme.
_______________________________________________________________________
Behandling:
Rækkeevne
Malm²/1 (kg)
kode
Afrense/skrabe løstsiddende træbeskyttelse, samt slibe
og afstøve.
Afvaske med Flügger Facade Clean, fortyndet iflg. Brugeranvisning
00-1
Eftervaske med rent vand.
Plette bart træ med Flügger 96/97 grundolie, alkydolie.
45,0
2-1
Plette 1 gang med Flügger 97, heldækkende alkydolie
træbeskyttelse.
45,0
2-1
Udfylde huller og revner med Flugger acryl-plast kit/
acrylfugemasse ude/inde.
125,0
00-1
Behandle 2 gange med Flügger 97, heldækkende alkydolie
træbeskyttelse.
4,5
2-1
Slutfarve, kulør nr.:_7016________
________________________________________________________________________
Forventet udfald og funktionsklasse:
DL: Dækket og lukket flade.
Funktionsklasse bestemmes af tidligere behandling.
________________________________________________________________________________
Kvalitetskontrol og særlige forhold:
Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode

Kl: 0-1

Kodenummererede produkter anvendes jf. Arbejdtstilsynets bekendtgørelse 302.
Hvor der forekommer begroning, afvaskes overfladen med Flugger
Facaderengøring ifgl. brugeranvisning.
Se Flügger generel information og forbehold.
Ruhed og ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.
Arbejdet skal regnes udført fra lift, leje skal være indeholdt i prisen.

Udgår:
Omfang:
Udfyldning af indvendige fuger.
Der medregnes endvidere finish fuge til 1.års gennemgang ved loft/væg, væg/gerigter,
væg/fodliste, gerigt/karm.
Produkt:
Der anvendes overmalebar elastisk fugemateriale som Sika.
Udførelse:
Fugeudformning og primening i henhold til fabrikantens anvisninger.
Væg/gerigter:
Sikaflex 15LM hvid
Væg/fodliste:
Sikaflex 15LM hvid
Gerigt/karm:
Sikaflex 15LM hvid
Væg/gipsloft:
Sikaflex 15LM hvid

1.4.5

Reparation af revner i eksisterende bagmur

Omfang:
Udbedring af revner i indervægge (gasbeton / seporex)
Revner er primært lodrette revner (ved elementsamlinger)
Der skal indregnes følgende:
- Bredde 0-3 mm 225 stk. Ca. 300 lbm.
- Bredde < 3 mm 75 stk. ca. 100 lbm.
Revner er jævnt fordelt (ca. 1/3 af de registrere lejligheder har revner) nogle er ved overligger,
andre fra gulv til loft.
Pletmaling efter reparationer i farve som eksis.
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Produkter og udførelse
Jf. behandlingsvejledning fra H+H Celcon vedlagt
Præcisering:
Revner i bredden fra 0-3 mm udbedres med sprøjte eller fugepistol efter eget valg samt efter hvad
der er mest hensigtsmæssig som angivet angivet i arbejdsinstruktionen.
Revner i bredden større ind 3 mm udbedres med reparationsmørtel som angivet i
arbejdsinstruktionen.
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1.4.6

Rengøring af bygning før aflevering

Hele punktet udgår, prissættes til 0 kr.
(se ovenstående i rettelsesblad under fællesbetingelser vedr. rengøring)
Generelt indvendig rengøring af bygningen, foretages inden arbejdets aflevering, under
hovedentreprisen. Rengøringen omfatter alle rum hvor der er foretaget arbejder som kan relateres til
dette projekt.
Der må ikke anvendes vand i skadelig mængde eller anvendes ætsende rengøringsmidler eller
redskaber, der kan beskadige de pågældende bygningsdele eller udstyr.
Alle bygningsdele, beslag m.v. der ikke er forlangt malede, skal afleveres helt rensede for malepletter.
Der udføres støvsugning efter endt spartel/ slibearbejde.

1.4.7

Udbudskontrolplan, maler

KONTROLAKTIVITETER

METODE

FREKVENS

TIDSPUNK
T

Nr.

Aktivitet

visuel
måleudstyr
andet

daglig
stikprøvepro
-cent
alle emner

levering
opstart
afslutning
efter(før)
hver
proces

1.

Modtagekontrol
materialer
Indvendig vægge
Indv. træværk
Udvendig træværk
Slutkontrol

Stikprøve

Levering

KRAV TIL KONTROLLANT
DOKUMENTATION
norm,
rapport
hvem
standard
skema
udbudsmate følgeseddel
fotos
riale
dok.
på
(hvad/hvor) tegning
tolerancer
Udbudsmat. Følgeseddel Entreprenør

Stikprøve
Stikprøve
Stikprøve
Alle emner

Proces
Proces
Proces
Slut

Udbudsmat.
Udbudsmat.
Udbudsmat.
Udbudsmat

2.
3.
4.
5.
6.
7.

af Visuel
Visuel
Visuel
Visuel
Andet

KRAV

Skema.
Skema.
Skema.
Skema+rap
port

Entreprenør
Entreprenør
Entreprenør
Entreprenør

Danagården, afd. 39 / sags nr. 13102
1.5 - 1

1.5

TEKNIKARBEJDER (VVS OG EL)

Indholdsfortegnelse
Arbejdets omfang
Arbejdets kvalitet
Arbejdets udførelse
Udbudskontrolplan
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Arbejdets omfang
Alle for arbejdets færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer, i henhold til Fællesbestemmelser,
tegninger og nærværende beskrivelse, herunder:
1.5.1

Køkkener (vvs)

1.5.2

Demonteringsarbejder (el)

1.5.3

Tavler (el)

1.5.4

Udendørs belysning

1.5.5

Udbudskontrolplan, teknikarbejder.

Arbejdets kvalitet
Anvisninger
Arbejdet udføres i henhold til gældende:
Normer
Anvisninger
Byggeblade
Erfa-blade
Leverandørers anvisninger.
Se afsnit i fællesbetingelser

Dokumentation vedrørende produkters oprindelse og egenskaber
Den udførende skal dokumentere de anvendte produkters oprindelse og egenskaber på anmodning
fra tilsynet, ved fremlæggelse af fuldstændige varedeklarationer, hvoraf det tydeligt skal fremgå,
hvilken varedeklaration det opfylder. Varedeklarationer skal rekvireres af entreprenøren.
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Generelt
Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de til entreprisen hørende tegninger og beskrivelser,
samt de for det pågældende arbejde gældende normer, standarder etc.
Desuden skal entreprenøren præstere alle for det pågældende arbejde nødvendige midlertidige
foranstaltninger og bi-ydelser, herunder også sådanne, som ikke direkte er angivet i projektet, men
som er nødvendige for entreprisens tilfredsstillende fuldførelse.

1.5.1

Køkkener (vvs)
Omfang:
Generelt omfang, svarende til det antal køkkener der udskiftes jf. tegning 2.01.
Eksisterende stopventiler for koldt og varmt brugsvand til køkkenvask udskiftes.
Der leveres og monteres stopventil med rosette, lang udgave med omløber, som fabr. Arcofix (VVS
nr. 74 4388.153).
Der leveres og monteres stopventil med rosette og indbygget kontraventil samt ekstra ¾” udv.
gevind for opvaskemaskine (VVS nr. 74 4426.023).
Afløb og vandlås fra køkkenvask leveres og monteres for enkeltvask med lodret afgang, som fabr.
Geberit (VVS nr. 18 8941.050).
Blandingsbatteri i køkken leveres og monteres som fabr. Hansgrohe type Focus, krom (VVS nr. 70
5838.104). Blandingsbatteri skal have 5 års drypgaranti, 5 års produktgaranti samt 10 års
reservedelsgaranti efter at produktet er udgået af produktion.
Emhætte leveres og monteres som fabr. Thermex type Gemini II, model lux med rustfri stålfront.
Alle aftrækskanaler fra emhætte udføres i Ø125 mm spirorør. Ved gennemføring i ydervæg leveres
og monteres kontraspjæld, som fabr. Lindab type CARU. I facade leveres og monteres rist, som fabr.
Lindab type YGC-125. Rist udføres i RAL-farve 7016.
Entreprenøren skal sørge for hultagning og –tætning for egne installationer i alle konstruktionsdele.
Spørgsmål:
Hvad med ny installation i køkken?
Svar:
Der henvises til punkt 1.5.1
Nye spots tilkobles eksis. installation.
Udtag og kontakter som angivet i rettelsesblad nr. 2, punkt 1.1.8, skal udskiftes til nye rammer,
afdækninger og tangenter som LK, hvid, ved genmontering.

1.5.2

Demonteringsarbejder (el)

Omfang:
Under denne entreprise foretages demonteringen og nedtagningen af alle stærk- og
svagstrømsinstallationer i eksisterende bygning og terræn, der berøres af nærværende byggeri.
Forinden demontering af installationer, skal en bygningssagkyndig fra teknisk afdeling gennemgå
bygningerne sammen med el-entreprenøren, således der ikke sker unødvendig spild. De materialer
der ønskes stillet i depot, nedtages og sættes i depot efter anvisning af den bygningssagkyndige.
Materialerne demonteres med nænsom hånd.
Alt demonteret materiel skal fjernes fra byggepladsen.
Med henblik på vurdering af entreprisens omfang, har de bydende pligt til, ved besigtigelse på stedet,
at gøre sig bekendt med forholdene og de eksisterende installationers omfang, således at eventuelle
fordele/ulemper indregnes i tilbuddet. Entreprenøren kan således ikke på et senere tidspunkt
fremsætte krav om ekstrabetaling, som følge af ukendskab til de eksisterende forhold.
Entreprenøren vil herefter ikke kunne påberåbe sig at have afgivet tilbud på forkert grundlag. Det
gælder såvel udførelse af nye installationer som demontering af eksisterende installationer.
Det skal påregnes at installationen, i områder som ombygges, at installationen kan have forbindelse
til områder som skal være i drift i hele byggeperioden. Afbrydelse af elforsyning, antenne, telefon og
udvendig belysning skal foregå efter aftale med tekniske afdeling og byggeledelsen. Eventuelle
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overarbejdstillæg skal være indeholdt i tilbuddet.
Alle eksisterende kabler og installationsrør som er placeret på eksisterende facade demonteres og
omlægges, hvis de stadig skal være i drift efter renoveringen. Alt arbejde vedr. dette skal være
indregnet.
De- og genmontering af alle runde lamper på skure, gavle mf. indregnes under dette punkt.

1.5.3

Tavler (el)
Udgår:
Omfang:
Udskiftning af HFI relæer i alle boliger.
Der udføres kontrol af eksisterende HFI /HPFI-relæer, iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Måleresultat for hvert relæ afleveres til tilsynet. Der skal indregnes udskiftet de, under tilbudslisten,
angivne antal fejlstrømsrelæer. Antallet skal kunne op- og nedreguleres, således at prisen
forholdsmæssigt holdes uændret, uanset antal relæer, der skal udskiftes.
Hvor der forefindes HFI-relæer udskiftes disse til HPFI-relæer.
Erstattes med:
Omfang:
Udskiftning af HFI relæer til HPFI-relæer i alle boliger.

1.5.4

Udendørs belysning
Omfang:

Alle låger på eksis. udv. målertaver udskiftes. Eksis. fjernes og bortskaffes.
Lampen over eksis. udv. målertavler demonteres og bortskaffes.
Ny lampe monteres ca. 30 cm over eksis. målertavler. Tilsluttes i målertavle via galv. kabeldækjern.
Eksis. runde lamper på gavle, skure mf. demonteres og bortskaffes. Ny lampe monteres samme sted
via eksis. kabel.
Produkter:

Nye LK Lågesæt som eksis. i grå.
Nye lamper over eksis. målertavle som type ???
Nye lamper hvor eksis. demonteres på skure, gavle mf. som type ???
Erstattes med:
Omfang:
Alle låger på eksis. udv. målertaver udskiftes. Eksis. fjernes og bortskaffes.
Lampen over eksis. udv. målertavler demonteres og bortskaffes.
Ny lampe monteres på samme plads over eksis. målertavler via eksis. kabel.
Eksis. runde lamper på gavle, skure mf. demonteres og bortskaffes. Ny lampe monteres samme
sted via eksis. kabel.
Produkter:
Nye LK Lågesæt som eksis. i grå.
Nye lamper over eksis. målertavle som type: SIMES/ LOOK S.7252W.14 Aluminium grey inkl.
lyskilde.
Nye lamper hvor eksis. demonteres på skure, gavle mf. som type: SIMES/ SKILL SQUARE
S.6260W.14 Aluminium grey inkl. lyskilde.
Præcisering:
Der påregnes i alt 108 lamper som type: SIMES/ LOOK S.7252W.14 Aluminium grey inkl. lyskilde.
Der påregnes ligeledes reparation af fuge omkring disse lamper.

Der indregnes i alt 80 lamper som type: SIMES/ SKILL SQUARE S.6260W.14 Aluminium grey
inkl. lyskilde.
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1.5.5

Udbudskontrolplan, teknikarbejder.
KONTROLAKTIVITET
ER
Nr. Aktivitet

1.
2.
2.
4
5.
6.
7
8.
9.

Modtagekontrol
materialer

METODE

FREKVENS

TIDSPUNK
T

visuel
måleudstyr
andet

daglig
stikprøvepro
-cent
alle emner

levering
opstart
afslutning
efter(før)
hver
proces
Levering

af Visuel

100%

KRAV

KRAV TIL KONTROLLANT
DOKUMENTATION
norm,
rapport
hvem
standard
skema
udbudsmate følgeseddel
riale
fotos
(hvad/hvor) dok.
på
tolerancer
tegning
Udbudsmat. Følgeseddel Entreprenør
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Jordarbejder

Indholdsfortegnelse
Arbejdets omfang
Arbejdets kvalitet
Arbejdets udførelse
Udbudskontrolplan
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Jordarbejder
Arbejdets omfang
Alle for arbejdets færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer, i henhold til Fællesbestemmelser,
tegninger og nærværende beskrivelse, herunder:
1.6.1.

Udgravning for og etablering af bærelag for fremtidig p-plads
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Arbejdets kvalitet
Anvisninger
Arbejdet udføres i henhold til gældende:
Normer
Anvisninger
Byggeblade
Erfa-blade
Leverandørers anvisninger.
Se afsnit i fællesbetingelser
Dokumentation vedrørende produkters oprindelse og egenskaber
Den udførende skal dokumentere de anvendte produkters oprindelse og egenskaber på anmodning
fra tilsynet, ved fremlæggelse af fuldstændige varedeklarationer, hvoraf det tydeligt skal fremgå,
hvilken varedeklaration det opfylder. Varedeklarationer skal rekvireres af entreprenøren.
Afsætning
Afsætningen udføres i henhold til de eksisterende bygninger.
Al afsætning påhviler entreprenøren, ligesom entreprenøren skal stille den af tilsynet krævede hjælp
til rådighed ved kontrolmålinger.
Ledninger og kabler.
Inden arbejdet påbegyndes skal der, for hele arealet, søges ledningsoplysninger for arbejder i
offentlige arealer. Evt. reparation af beskadigede ledninger påhviler entreprenøren.
Entreprenøren skal uopfordret træffe sådanne foranstaltninger, at ledninger og kabler, der er anvist
inden arbejdets påbegyndelse af byggeledelsen eller kunne anvises af offentlige myndigheder og
koncessionerede selskaber, ikke beskadiges af ham.
Entreprenøren bærer det fulde ansvar for en eventuel beskadigelse af disse.
Ledninger og kabler, der ved udgravning frilægges, skal ved afstivningsophængning sikres mod
beskadigelse.
Viser det sig ved udgravninger yderligere ledninger, skal dette straks meddeles byggeledelsen, som
træffer bestemmelse om videre dispositioner.
Afbrudte dræn- eller kloakledninger skal straks anmeldes til tilsynet.
I frostvejr skal blottede ledninger, der er vandførende, isoleres eller udføres med el tracing.
Afdækningssten for kabler må kun fjernes efter indhentet tilladelse fra vedkommende ledningsejer
(offentlig myndighed, koncessioneret selskab eller privatperson eller -selskab), og fjernelse skal
udføres i overensstemmelse med dennes anvisninger. Det påhviler entreprenøren senere at retablere
denne afdækning ligeledes efter ejerens anvisninger.
Kontroloversigt
Udbudskontrolplanen sidst i denne arbejdsbeskrivelse indeholder minimumskrav til dokumentation
for det udførte arbejde.
Almene krav og anvisninger
Entreprenøren foretager selv nødvendige mængdeberegninger ud fra det udleverede
tegningsmateriale og nærværende beskrivelse.
Entreprenøren skal ved selvsyn sætte sig ind i de faktiske forhold på byggepladsen samt
undergrundens karakter, inden tilbudsafgivelsen, og han kan ikke senere påberåbe sig manglende
viden om byggegrundens beskaffenhed, som grundlag for ekstrabetaling.
Mængder, der opgives i projektet, og mængder, der afregnes efter enhedspriser, opmåles og
afregnes efter det matematiske volumen af jorden i fastlejret tilstand.
Ved konvertering fra fastlejret til løst tillægges 20%.
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Alle tykkelser er færdigkomprimerede belægningstykkelser.
Jordarbejderne tilrettelægges i samråd med øvrige entreprenører således, at de fremmes mest muligt
og fuldendes hurtigst muligt, uden at give gener for andre arbejder.
Bundsikring
Leveres som sundt grusfyld, fri for organiske bestanddele og skadelige mængder af kalk, ler og silt.
Materialerne skal være jævnt gradueret, således skal uensformighedstallet U 60/10 være mindst 4,5.
Gennemfaldet på sigte 1 mm skal være mellem 20 og 80 %, og maksimalkornstørrelse må ikke være
over 80 mm. I øvrigt som angivet i DS 401, kap. 4.
På tilsynets forlangende påhviler det entreprenøren at dokumentere, at de leverede materialer
opfylder de stillede krav.
Komprimeringskravet anses for opfyldt, når et gennemsnit af 5 på hinanden følgende komprimeringsgrader målt ved tilfældig udtagning er større end 98 % af den maksimale tørdensitet bestemt ved
standard proctorforsøg. Ingen enkeltværdi må ligge under 95 %. Der skal regnes udført 1 sæt af 5
prøver i alt.
Stabilt grus
Skal leveres i henhold til DS 401, kap. 10, for mekanisk stabilt bærelag, kvalitet II.
Mekanisk stabilt grus skal opfylde følgende krav (kornkurve):
Maskevidde mm:
16
8
4
2
1
Gennemfald:
70-100 50-80 35-65
20-50
17-40

0,5
10-30

0,25
7-22

0,125
5-15

Komprimeringskravet anses for opfyldt, når et gennemsnit af 5 på hinanden følgende
komprimeringsgrader målt ved tilfældig udtagning er større en 97% af den maksimale tørdensitet
bestemt ved vibrationsmåling (VIB). Ingen enkeltværdi må ligge under 94%.
De krævede værdier er under forudsætning af, at tørdensiteten i marken er målt med isotopsonde.
Der udføres 1 sæt af 5 prøver i alt, dette udtager sig for de indvendige belægninger.
Alternativt kan anvendes:
Knust beton
Leveres som knust sorteret beton uden tegl, armeringsjern eller andre byggematerialer.
Den knuste beton komprimeres med grej og energi som ved tilsvarende stabilgrus, for opnåelse af
ovenfor nævnte komprimeringsgrader.
Tørholdelse
Såvel udgravninger som overflader skal tørholdes ved almindelig lænsning og bortledning af vand.
Udgifter hertil skal være indeholdt i tilbuddet.
Entreprenøren skal etablere afløbsmuligheder for overfladevand, og tilrettelægge arbejdet således, at
vandsamling undgås.
Eventuelt opblødt råjord, eller indbygget bundsikringsgrus, skal udskiftes uden udgift for bygherren.
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Arbejdets udførelse
Generelt
Arbejdet udføres som det første i processen så pladsen vil kunne anvendes til byggeplads.
Enhver for arbejdets udførelse nødvendige afstivning, tørholdelse, afspærring, afmærkning, skiltning
og aflygtning med tillæg af alle materiel- og arbejdsydelser, hen hører under entreprisen.
Fjernelse og deponering af overskydende materiale skal være indeholdt i tilbud.
Arealet overtages som det forefindes på licitationsdagen. Entreprenøren skal ved selvsyn sætte sig
ind i de faktiske forhold på byggepladsen, herunder adgangsforhold, omfang af eksisterende
beplantninger, hegn, belægninger m.m. inden tilbudsafgivelsen, og kan ikke senere påberåbe sig
manglende viden om byggepladsens forhold som grundlag for ekstrabetaling.
Forurenet jord
Der skal regnes med jord svarende klasse 0 – ren jord. Analyse af jorden skal være indeholdt i
tilbuddet. Viser analysen andet end ren jord aftales ny pris med tilsynet. Bortkørsel af jord skal
håndteres i overensstemmelse med kommunale regler og anmeldelse til de kommunale
myndigheder foretages af entreprenøren.
Komprimeringskontrol
Entreprenøren udfører komprimeringskontroller til dokumentation af at de stillede krav er opfyldt.
I tilbuddet skal indregnes 2 stk. målsæt placeret efter nærmere aftale med tilsynet. Målinger udføres
efter isotopmetoden og med kalibreret udstyr.
Kvalitetssikring
I henhold til fællebetingelser
Byggeplads
I henhold til fællesbestemmelser.
Arbejdslamper, overenskomstmæssige sikkerhedsforanstaltninger, fjernelse af affald m.v. for egne
arbejder skal være indregnet i tilbud.
1.6.1.
Udgravning for og etablering af bærelag for fremtidig p-plads
Omfang:
Arbejdet omfatter udgravning, bortkørsel inkl. deponeringsafgifter af arealet til byggeplads jf.
oversigtsplanen. Bundsikring og bærelag udføres ca. 1 m større ind mål på oversigtstegningen som
er færdigt mål for fremtidig p-plads. Arbejdet omfatter desuden etablering af fremtidig bundsikring
og bærelag for overnævnte areal.
Produkter:
Bærelag af 300 mm bundsikringsgrus samt 200 mm stabilgrus.
Udførelse:
Bærelagene etableres straks ved projektets begyndelse og skal i byggeperioden anvendes til
byggeplads.
Udlægning og komprimering af bundsikringsgrus:
Udlægning af bundsikringsgrus skal foregå uden kørsel på råjordsplanum.
Der skal udvises stor forsigtighed med vanding, idet underbunden eventuelt vil tage skade.
Bundsikringslagets overside må ikke udvise større afvigelse end 2 cm fra den projekterede kote.
Afvigelsen må ikke være ensidig.
Arbejdet skal tilrettelægges således, at færdsel på det færdigregulerede bundsikringslag, så vidt
muligt undgås.
Såfremt spor efter kørsel i det færdige bundsikringslag alligevel er fremkommet, skal regulering og
fornyet komprimering straks foretages.
Udlægning og komprimering af mekanisk stabilt grus:
Udlægning skal ske i lag på max 15 cm i tykkelse inden komprimeret stand.
Bærelaget skal komprimeres ensartet.
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For at opnå denne tæthed må der evt. vandes.
Komprimeringen skal udføres med vibrerende komprimeringsmateriel og skal afsluttes med glatvalset
tromle. Overside af bærelag skal efter komprimering skal være lig med koten på omkringliggende
arealer.
Samtidig med komprimeringen reguleres bærelagets overside, således at den færdige overflade intet
sted afviger mere end 1 cm fra den teoretiske rigtige kote.
Afvigelserne må ikke være ensidige.
Endvidere må afvigelserne fra de foreskrevne faldmål på en 5 m lang retskede ikke overstige 1 ‰.
Eventuel opretning må ikke udføres uden forudgående afrivning.
Det hører under denne entreprise at vedligeholde nævnte i hele byggeperioden.

