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1. Orientering

1.1 Generelt
Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger/bygningsmodeller gælder frem 
for kapitel 3. Generelle specifikationer.

Arbejdsbeskrivelsen gælder frem for byggesagsbeskrivelsen.

Hvor der i arbejdsbeskrivelsen er anvendt forkortelser for bekendtgørelser og lig-
nende henvises til byggesagsbeskrivelsen for den fulde tekst.

Hvor der i nærværende beskrivelse ikke er udført nogen supplerende tekst, gælder 
basisbeskrivelsens tekst. Tekst i nærværende beskrivelse supplere basisbeskrivel-
sen, men erstatter IKKE dennes tekst med mindre det direkte er anført.

Følgende basisbeskrivelser er gældende:
• bips Basisbeskrivelse – maling, publikation B216, udgave 2003-12-11
• bips B223 Basisbeskrivelse – beklædninger, monteret
• Bips B224 Basisbeskrivelse – tagdækning, udgave: marts 2006
• bips B2.120, Basisbeskrivelse – jord/januar 2009
• bips B2.125, Basisbeskrivelse – jordarbejder for ledninger/marts 2009
• bips B2.240 Basisbeskrivelse – murværk / december 2009
• bips B2.270, Basisbeskrivelse – træ generelt/februar 2009
• bips B2.290, Basisbeskrivelse – skeletkonstruktioner/april 2010
• bips B2.320, Basisbeskrivelse – fuger/december 2008
• bips B2.350, Basisbeskrivelse – lofter/maj 2009
• bips B2.371, Basisbeskrivelse – døre, vinduer og porte, montage/marts 2010
• bips B2.410, Basisbeskrivelse – vvs/marts 2009
• bips B2.420, Basisbeskrivelse – afløb i jord/april 2009
• bips B2.430, Basisbeskrivelse – ventilation i jord/april 2009
• bips B2.450, Basisbeskrivelse – el/maj 2009
• bips B2.510, Basisbeskrivelse – befæstelser/maj 2009

Projektspecifik beskrivelse gælder frem for basisbeskrivelse.
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2. Omfang

2.1 Generelt
Arbejdet omfatter de i punkt 2.2 bygningsdele nævnte bygningsdele og andre 
ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist på tegnin-
gerne/bygningsmodellerne.

Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i 
tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til 
dette arbejde.

Som led i et EUDP projekt (Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsPro-
gram) skal taget forsynes med nye tagkassetter med et grønt energitag inkl. de 
følgearbejder det medfører, ydervæggene samt sokkel skal efterisoleres og der 
etableres et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Energitaget vil foruden det 
grønne tag bestå af ovenlys og solceller (solarprisme). I prismet indbygges et tek-
nikrum, hvor et ventilationsanlæg med genvinding placeres.

Projektet bydes ud som et funktionsudbud og der ønskes pris på alle ydelser.

2.2 Bygningsdele
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af bygningsdelene.

For demontering gælder, at samtlige bygningsdele, der ikke skal sættes i depot, 
betragtes som eget affald.

Demontering af en bygningsdel omfatter tillige samtlige bygningsdelens fastgørel-
sesmidler, opklodsninger mv. samt afrensning mv. klar til efterfølgende bygnings-
dele/arbejder.

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele:
- Nedrivning
- Anlægsarbejder
- Ydervægge inkl. sokkel
- Tagkassetter
- Solarprisme
- Tagfod
- Dørhuller
- Udvendig facadebeklædning
- Udvendigt malerarbejde
- Grønt tag
- Vinduesplader og lysninger
- Lofter
- Indvendigt malerarbejde
- VVS
- Ventilation

Følgende dele, der leveres af bygherre, monteres under dette arbejde:
- Isoleringsmateriale til tagkonstruktion samt ydervægge og sokkel
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- Solarprisme inkl. ventilationsanlæg
- Forindstillelige radiatorventiler og termostater.

2.3 Projektering
Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele:

- Facadekassetter
- Tagkassetterne
- Ventilationsanlæg

Projekteringen skal ske i samarbejde med bygherrens rådgivere og produktleve-
randører. 

Følgende dokumentation skal leveres:
- Erklæring om risikobehæftede forhold i projektforslag jævnfør bilag 1 til 

KS-bekendtgørelsen afleveres sammen med det færdige projektforslag
- Erklæring om risikobehæftede forhold i hovedprojekt jævnfør bilag 1 til KS-

bekendtgørelsen afleveres sammen med det færdige hovedprojekt
- Dokumentation af at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført 

2.4 Byggeplads
Se byggesagsbeskrivelsen

2.5 Sikkerhed og sundhed
Se byggesagsbeskrivelsen

2.5.2 Midlertidige påvirkninger
Projektmaterialet tilgodeser funktion af bygningsdelene over for de påvirkninger, 
de er beregnet for i det færdige bygværk. Under udførelsen kan bygningsdelenes 
funktion og/eller påvirkningerne være anderledes end i det færdige bygværk af-
hængig af fx den valgte udførelsesrækkefølge og/eller særlig påvirkning i byggepe-
rioden.

De udførelsesmåder, der påtænkes anvendt, skal gennemtænkes, og der skal ta-
ges de fornødne forholdsregler, således at sikkerheden til stedse er sikret, og at 
uacceptable forhold i forbindelse med udførelsen udelukkes.

Byggeledelsen kan forlange dokumentation for, at ovenstående krav vil blive over-
holdt.

2.5.3 Risikospecifikation
Der gøres opmærksom på følgende særlige risici:

- Tagarbejde

2.6 Omgivende miljø
Se byggesagsbeskrivelsen
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2.7 Kvalitetsstyring

2.7.1 Generelt

2.7.2 CE-mærkning mv.
Leverancer og ydelser skal ledsages af den dokumentation, der er anført i de for 
leverancen relevante bekendtgørelser, herunder tilhørende harmoniserede stan-
darder.

2.7.3 Garantierklæringer
Garantierklæringer for materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen in-
den indbygning.

Der skal gives meddelelse til byggeledelsen, så snart en garantierklæring, der både 
omfatter materialer og produkter samt udførelse, foreligger.

Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 3 arbejdsdage efter, at ar-
bejdet er udført.

2.7.4 Kontroldokumentation
Kontroldokumentationen er følgende:

- Kontrolskemaer
- Følgesedler
- Arbejdsdokumenter
- Kalibreringsattester
- Kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlige krav 
- Tilsvarende dokumenter, der ikke vedrører kvaliteten af det færdige arbej-

de.

Såfremt en enkelt kontroldokumentation fylder mere end én side, skal dokumenta-
tionen være pagineret.

Krav til kontrol fremgår af udbudskontrolplanen. Sådanne kontroller skal angives 
på kontrolskemaer, bortset fra modtagekontrol, der alternativt kan ske i form af 
kvittering på følgeseddel.

2.7.5 D&V-dokumentation
Al dokumentation, der kræves leveret og som ikke er kontroldokumentation, arki-
veres i D&V-dokumentationen.

Hvor der er stillet krav om, at en dokumentation skal leveres til byggeledelsen, 
skal et tilsvarende dokument arkiveres i D&V-dokumentationen.

Produktdokumentation skal indeholde følgende:
- Emne
- Navn, adresse, e-mail og telefonnummer på leverandør
- Materialespecifikation/fabrikat/type
- Rengøringsmetode og -midler
- Vedligeholdelses- og reparationsanvisninger
- Forslag til vedligeholdelsesinterval
- Fremgangsmåde ved eventuel udskiftning
- Brugsanvisning.
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D&V-dokumentation skal leveres i 3 eksemplarer.

2.8 Arbejdets planlægning

2.8.1 Generelt
Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøde pr. fag.

2.8.2 Arbejdsdokumenter
Før udførelse af arbejdet påbegyndes, skal der udarbejdes fornødne arbejdsdoku-
menter i form af arbejdstegninger, arbejdsinstruktioner, beskrivelser, beregninger 
mv. der viser, at de i projektmaterialet angivne specifikationer vil blive overholdt 
under udførelsen.

På anmodning skal arbejdsdokumenter afleveres til gennemsyn hos byggeledelsen.

Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-
sen.

2.9 Undersøgelser
Prøver, der er gængs praksis og/eller krævet i normer og standarder, er ikke opli-
stet.

Undersøgelser er beskrevet under den enkelte bygningsdel.

Materialet skal afleveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer.

2.10 Prøver
Prøver på materialer og produkter (produktprøver) skal forelægges så tidligt, at 
eventuel kassation og fremskaffelse af nye prøver ikke forsinker arbejdet. Disse 
prøver skal være mærket med byggeriets navn samt entreprenørens og leverandø-
rens navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Prøver for fastlæggelse af udfaldskrav i forbindelse med udførelse (referencefelter) 
skal udføres så tidligt, at eventuel kassation og udførelse af nyt referencefelt ikke 
forsinker arbejdet.

Produktprøver og referencefelter danner efter byggeledelsens godkendelse norm 
for arbejdet.

Prøver på materialer og produkter er beskrevet under den enkelte bygningsdel.

Prøver vil blive kommenteret inden for 3 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse 
om, at prøven er udført.

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer
Gennemføringer, påmonteringer og retableringer der er nødvendige for den endeli-
ge færdiggørelse af projektet skal være indeholdt i arbejdet

2.12 Rengøring
Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet for et efterfølgende arbej-
de/før afleveringsforretning være rengjorte.
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3. Generelle specifikationer

3.1 Generelt

3.1.1 CE-mærkning mv.
Leverancer og ydelser, der falder ind under et eller flere direktiver, der er imple-
menteret i Danmark, skal være mærket i overensstemmelse hermed. Mærkningen 
skal omfatte både CE-mærkning og eventuelle andre mærkningskrav.

Dokumentation skal afleveres til byggeledelsen.

Maskiner/maskinanlæg
Dokumentation for de øvrige arbejders ikke selvstændige/selvstændige maskiner 
til brug for den afsluttende overensstemmelseserklæring iht. BEK om maskiner ud-
leveres af byggeledelsen.

3.1.2 Transport og oplagring
Se byggesagsbeskrivelsen.

3.2 Referencer

3.2.1 Generelt
Hvis andre basisbeskrivelser er gjort gældende for nærværende arbejde, er refe-
rencerne i disse basisbeskrivelser gældende for de dele af arbejdet, som er henført 
til disse basisbeskrivelser og gentages derfor ikke i nærværende beskrivelse.

Referencer, der indeholder byggelovgivning, er kun medtaget i nedenstående li-
ster, hvor det er fundet hensigtsmæssigt; oplistning af byggelovgivning er således 
ikke udtømmende.

De i referencerne anførte vejledninger, noter, anbefalinger, råd mv. skal betragtes 
som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen eller på 
tegninger/bygningsmodeller eller er aftalt med byggeledelsen.

Ved henvisning til en reference i arbejdsbeskrivelsen, anvendes ikke nødvendigvis 
referencens fulde titel, men ofte en forkortet titel eller anden entydig identifikation 
som fx publikationsnummer.

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet
Alle gældende normer og anvisninger, som er relevante for det enkelte arbejde er 
gældende.

3.3 Projektering

3.3.1 Generelt
Ved projekteringen skal BEK om projekterendes og rådgiveres pligter overholdes.

3.3.2 Dokumentation
Der skal leveres et fuldt dækkende projektmateriale til byggeledelsen. Projektma-
terialet skal forelægges for byggeledelsen så tidligt, at gennemsyn og eventuelle 
revisioner kan udføres, inden fremstilling påbegyndes.

Projektmaterialet skal have en sådan form, at det kan indgå direkte - eller kun 
med uvæsentlige redaktionelle ændringer - i det materiale, der tilgår myndighe-
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derne. Endvidere skal projektmaterialet som tillæg til arbejdsbeskrivelsen indehol-
de de fornødne supplerende specifikationer for fremstilling og udførelse.

Hvis kommentarer mv. medfører ændringer i ovennævnte projektmateriale, skal 
en revideret udgave fremsendes.

3.4 Undersøgelser

3.4.1 Generelt
Der skal varsles om prøveudtagning for at give byggeledelsen mulighed for at 
overvære denne.

3.4.2 Dokumentation
Materialet skal have en sådan beskaffenhed, at det kan danne grundlag for byg-
herrens beslutning.

3.5 Materialer og produkter

3.5.1 Generelt
Den krævede dokumentation for anvendte materialer og produkter skal forelægges 
byggeledelsen for gennemsyn.

Alle materialer og produkter, der indgår i det permanente bygværk, skal være 
uden fejl og/eller mangler og ikke tidligere anvendt samt leveres på byggepladsen 
i originalemballage.

3.6 Udførelse

3.6.1 Generelt
Producent- og/eller leverandøranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer 
og produkters korrekte anvendelse og indbygning skal følges. De i anvisningerne 
anførte vejledninger, noter, anbefalinger, råd mv. skal betragtes som krav, der 
kun må fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen eller på tegninger-
/bygningsmodeller eller er aftalt med byggeledelsen.

Byggeledelsen skal holdes informeret om planlagt og igangværende produktion 
uden for byggepladsen.

På tegninger/bygningsmodeller samt i beskrivelse kan være angivet mål til eksiste-
rende bygningsdele. Sådanne mål skal kontrolleres på stedet.

3.6.2 Mål og tolerancer
Det er kun mål, der er af særlig betydning for sammenbygning eller særlige brugs-
krav, der er forsynet med toleranceangivelse. Andre mål skal overholdes med en 
nøjagtighed under hensyntagen til målets størrelse og tilstødende/efterfølgende 
bygningsdele.

De enkelte bygningsdele skal placeres efter målafsætningslinier, således at fejlop-
hobninger undgås.

Målmarkeringer skal udføres således, at disse, når de fjernes, ikke giver anledning 
til nogen form for beskadigelse af bygningsdele eller forringelse af synlige overfla-
der.
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Målmarkeringerne skal være fjernet ved arbejdets afslutning.

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer
Se under de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

3.6.4 Demontering
Demontering skal ske på en sådan måde, at blivende bygningsdele samt bygnings-
dele, der skal sættes i depot, beskadiges mindst muligt.

Demonterede materialer og produkter skal løbende bortskaffes eller sættes i depot 
i takt med demonteringen.

3.6.5 Genopretning
Ved genopretning forstås at bringe eksisterende bygningsdele i overensstemmelse 
med tidligere tilstand. 

Hvor der i forbindelse med eksisterende bygningsdele er valgfrihed med hensyn til 
at renovere bygningsdelen på stedet eller demontere den, skal en demonteret 
bygningsdel sættes i depot, nødvendige interimsafdækninger indgå i arbejdet og 
bygningsdelen skal monteres til minimum samme stade, som da bygningsdelen 
blev demonteret.

3.7 Relationer til andre arbejder

3.7.1 Generelt
Inden arbejdet påbegyndes, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen, hvis 
forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til 
stede.

3.7.3 Koordinering
Andre entreprenører skal, hvor det er foreskrevet, kunne udføre deres arbejder 
som angivet.

Byggeledelsen skal løbende holdes underrettet om de aktuelle forhold for arbejdet, 
således at andre entreprenører i god tid kan adviseres.

3.8 Arbejdsmiljø
Såfremt arbejde med sundhedsfarlige stoffer ikke kan undgås, skal det udføres af 
personer med relevant uddannelse.

Andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet, må ikke opholde sig så nær ar-
bejdsstedet, at de udsætter sig for sundhedsfarlig påvirkning.

Arbejdsområdet skal afspærres for uvedkommende i nødvendigt omfang.

Der skal opsættes advarselsskilte i nødvendigt omfang.

Forringet luftkvalitet i lukkede rum, som følge af emission fra arbejdet, skal søges 
begrænset ved ventilation og/eller regulering af temperatur og luftfugtighed.
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3.9 Kontrol

3.9.1 Generelt
Se udbudskontrolplaner.

Hvis der ved kontrol konstateres fejl inden for et kontrolafsnit, udvides kontrolfre-
kvensen til det dobbelte. Hvis der herefter igen konstateres fejl inden for kontrol-
afsnittet, udvides kontrolfrekvensen efter byggeledelsens anvisning.

3.9.2 Projekteringskontrol
Projektmaterialet skal kontrolleres før fremsendelse til byggeledelsen.

3.9.3 Kontrol af undersøgelser
Materialet skal kontrolleres før fremsendelse til byggeledelsen.

3.9.4 Materiale- og produktkontrol
Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i over-
ensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er 
fyldestgørende.

3.9.5 Modtagekontrol
Hvis der ikke har været udført materiale- og produktkontrol, kontrolleres materia-
ler og produkter ved modtagelsen i henhold til forskrifterne i 3.9.4 Materiale- og 
produktkontrol.

Materialer og produkter, der er kontrolleret i henhold til 3.9.4 Materiale- og pro-
duktkontrol, kontrolleres ved modtagelsen for at være identiske med den forelig-
gende dokumentation.

3.9.6 Udførelseskontrol
Generelt gælder, at der skal udføres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskravene 
er overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskravene 
kontrolleres ved måling.

Viser målingen, at udfaldskravene ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til 
byggeledelsen.

3.9.7 Slutkontrol
Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleve-
ringsforretning skal der gennemføres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres, 
at arbejdet er korrekt udført.
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4. Bygningsdelsbeskrivelser

4.1 NEDRIVNING

Orientering
NMK 96, Nedbrydningsbranchens Miljø Kontrolordning 1996, er sammen med den-
ne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Omfang
Arbejdet omfatter nedrivning og bortskaffelse af:

- Eksisterende facadebeklædning, isolering og dampspærre i let facade 
- Eksisterende ovenlys
- Eksisterende beboerkonstruktioner i have og forhave
- Eksisterende tagrender og nedløb
- Alle omkostninger inkl. afgifter og containere, leje og kørsel skal være in-

deholdt

Arbejdet omfatter nedtagning for genmontering af:
- Eksisterende husnr. skilt
- Eksisterende vinduer og yderdøre
- Eksisterende udvendig vandhane

Arbejdet omfatter nedtagning for levering til bygherre:
- Eksisterende elefantriste ved hoveddøre
- Eksisterende udvendig belysning

Arbejdet omfatter koordinering af:
- Flytning af eksisterende brandhane
- Flytning af eksisterende EL skab (TV)

Følgende udføres under andet arbejde
- Flisebelægning tages op under 4.2 Anlægsarbejde

Lokalisering
Hele huset

Tegningshenvisning
Se tegningsfortegnelsen

Koordinering
Nedrivningsentreprenøren skal koordinere med anlægsarbejde vedr.
optagning af eksisterende flisebelægning

Udførelse
Det påhviler entreprenøren nøje at gennemtænke de udførelsesmåder, der påtæn-
kes anvendt, og foretage alle fornødne midlertidige understøtninger og afstivninger
af konstruktionerne, således at konstruktionernes bæreevne og stabilitet stedse er
sikret, og overlast samt uacceptable deformationer og revnedannelser i forbindelse
med udførelsen udelukkes.

Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder skal der tages hensyn til støj og vibratio-
ner, så omgivelserne generes mindst muligt.

Simonsen
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Entreprenøren er i øvrigt fritstillet med hensyn til valg af arbejdsmetoder og hjæl-
pemidler og det overlades til entreprenøren ud fra egne erfaringer at disponere si-
ne ressourcer.

Demontering af elementer skal foretages forsigtigt så der efterlades mindst mulige
skader på de blivende bygningsdele.

Alt nedrivningsaffald skal sorteres og bortskaffes iht. affaldssorteringsregler for Al-
bertslund Kommune.

Nedrivning af beplantning i for- og baghaver aftales på stedet og reguleres iht. en-
hedspris.

Arbejdsmiljø
Alle regler vedr. asbest samt arbejdstilsynets regler skal overholdes ved nedriv-
ningsarbejderne
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4.2 ANLÆGSARBEJDER

Orientering
Bips B.2.120 Basisbeskrivelse – jord, udgave: januar 2009 samt Bips B.2.510 Ba-
sisbeskrivelse – befæstelser, udgave: maj 2009 er sammen med denne projekt-
specifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af arbejderne.

Arbejdet omfatter demontering og bortskaffelse af:
- Optagning af eksisterende fliser for opbevaring i depot
- Afrensning og sortering af eksisterende fliser
- Udførelse af tilstrækkeligt bærelag
- Udførelse af afretningslag
- Udførelse af belægningssten inkl. tilskæringer
- Opgravning langs facade for efterisolering af sokkel 
- Tilfyldning omkring sokkel med sandfyld 
- Reetablering af belægninger efter efterisolering af sokkel 
- Reetablering af arealer med beplantning 

Lokalisering
Optagning af eksisterende belægningssten langs huset, ca. 70m 
Etablering af ny belægning med nye og eksisterende belægningssten langs huset, 
ca. 70m . Etablering af græsplæne langs gavlen, ca. 20m 

Tegningshenvisning
Se tegningsfortegnelsen

Koordinering
Arbejdet skal koordineres med de øvrige bygge- og installationsfag herunder sær-
lig ved isolering af sokkel og facade.

Undersøgelser
Der skal i god tid, laves en vurdering af, hvor stor en del af de eksisterende fliser 
som ikke kan genbruges.

Materialer og udførelse
Terrænbelægning
Fliser: Eksisterende grå fliser, suppleret med nye tilsvarende i det

omfang, det er nødvendigt.
Afretningslag: 3-5mm afretningsgrus
Bærelag: 15-20cm stabilgrus, hårdt stampet
Græs
Græstype: Til skyggefulde plæner
Vækstlag: 20-25cm
Overflade: Jævn
Jord: Der etableres muldlag iht. producentens anvisning

Eksisterende belægninger tages op, renses og sættes i depot. Beskadigede fliser
bortskaffes og erstattes med nye i nødvendigt omfang.
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Eventuelt terrænfald mod huset udjævnes og der etableres terrænfald bort fra hu-
set. Slutligt etableres græsplæner og hække.

Mål og tolerancer
Græs udføres med jævn overflade, uden fordybninger eller stigninger

Prøver
Der leveres prøvefelt, ca. 3m  for terrænbelægning
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4.3 YDERVÆGGE – stueetagen og 1. sals ydervægselementer mod haven

Orientering
Bips B2.290 Basisbeskrivelse – skeletkonstruktioner / april 2010 samt
B2.270 Basisbeskrivelse – Træ generelt / marts 2009, bips B2.371, Basisbeskrivel-
se - døre, vinduer og porte, montage / marts 2010, B2.320 basisbeskrivelse / Fu-
ger - december 2008 samt DS 409 Sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner, DS 
410 Last på konstruktioner, DS 413 Trækonstruktione er sammen med denne pro-
jektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af arbejderne.

Arbejdet omfatter projektering, fremstilling, levering og montering af:
- Facadekassetter, selvbærende isolerede elementer på bygningens haveside

og tilbygning samt afslutninger mod tagelement.
- Montage af sålbænke, murkrone inddækninger og inddækningsprofiler
- Stålbeslag og lukkestykker
- Udskiftning af eksisterende isolering i eksisterende facadeelementer
- Etablering af dampspærre på eksisterende facadeelement
- Afstivning af eksisterende facadeelement
- Forankring af facadekassetter til eksisterende konstruktion
- Genmontering af eksisterende vinduer og terrassedøre samt to nye vinduer 

i ny facade.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
- Isoleringsmateriale til elementer (Bygherreleverance, Rockwool)
- To nye vinduer (Velfac 200i) (Bygherreleverance, Velux)l

Følgende leveres under en anden bygningsdel, men monteres under denne:
- Vinduer i stue ud for terrasse

Lokalisering
Ydervægselementer på havesiden.

Tegningshenvisning
Se tegningsfortegnelsen

Koordinering
Arbejdet skal koordineres med de øvrige bygge- og installationsfag samt leveran-
dørene.

Leverandøren skal deltage i koordineringsmøder med vindues- og dørmontøren 
samt entreprenøren som skal udføre beklædningen.
Leverandøren skal udarbejde leveringsprogram og montageplan med tilhørende
vejledninger.

Projektering
Detailprojektering af elementer iht. det foreliggende udbudsmateriale. Der leveres
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fuldt dækkende tegnings- og beregningsmateriale til byggeledelsen for gennem-
syn.
Bygningsdelen indgår som en del af klimaskærmen og skal overholde krav til tæt-
hed iht. BR10.

Undersøgelser
Leverandøren skal hurtigst muligt, foretage en fuldstændig opmåling og registre-
ring af eksisterende bygning for at bestemme den endelige dimension på elemen-
terne.

Materialer og udførelse
Skeletkonstruktion udføres som træfacadeelement af sammensatte stolper.

Konstruktions træ: K18 – elementer udføres med sammensatte stolper
Varmeisolering: mineraluld, ubrændbar (Bygherreleverance, Rockwool)
Vindspærre: 9 mm fibercementplade, UV bestandig og diffusionsåben
Afstandslister: 16x50 mm c/c 600 mm trykimprægneret NTR klasse AB

Trælisterne skal være bearbejdet før de trykimprægneres.
Sålbænke: min. 2 mm aluminium

Elementerne udføres som: 
Sammensattestolper
Isolering
Vindspærre
Afstandslister

De eksisterende facadeelementer fyldes med ny isolering og der etableres en ny
dampspærre udvendigt.

Alle samlinger i dampspærren skal udføres som klemt og fugede samlinger om-
kring lufttættende og udfyldende materiale. Dampspærre skal sikres mod trans-
portskader.

De eksisterende facadeelementer afstives udvendigt med krydsfiners plade.

Se afsnit 4.11 for dampspærretætning. Facadeelementerne monteres mellem kon-
solbeslag og forankres til eksisterende konstruktion.

Facadeelementerne leveres afsluttet udvendigt med vindspærre og afstandslister
forberedt for udførelse af træbeklædning, svarende til den eksisterende, på stedet.
Facadeelementerne leveres indvendigt med kantafslutninger forberedt for sam-
menbygning med inddækning / lukkestykker på stedet.

Placering af fastgørelser og beslag skal udformes så de ikke syner efter færdig
montage. Leverandøren leverer tagfodselement. 

Eksisterende vinduer og terrassedøre flyttes ud i ny facade. Vedrørende etablering 
af nye dørhuller se afsnit 4.7
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Inddækningsprofiler til indbygning sammen med udvendig fuge tilpasses og fastgø-
resi vindueshullet med rustfri søm. Vindueselementer understøttes og fastgøres i 
henhold til leverandørens anvisninger.

Elementet skal altid opklodses lige under sidekarmene og lodpost. Opklodsning ud-
føres med brikker iht. leverandørens anvisninger.

I sider og top af vinduer benyttes ekspanderende fugebånd, monteret ca. 1 – 2
mm bag yderside karmprofil. Til etablering af fuger ved sålbænk anvendes 1 kom-
ponent polyuretanfuge.

Dampspærren monteres på vindueskarm og føres med ud i fuger, fuger stoppes,
ekspanderende fugebånd sammenpresses i fugen til 75 % af oprindelig dimension.
Fuger afsluttes med glitning, således at disse fremstår med skarp markerede og
præcise fugeforløb. Om nødvendigt foretages afmaskning af omkringliggende fla-
der under fugearbejdet.

Mål og tolerancer
Synlige fuger omkring vinduer: 12mm, tolerance ±2mm

Prøver
Detail- og Produktionstegninger af elementer leveres for gennemsyn hos byggele-
delsen min. 10 arbejdsdage inden den endelige deadline for rettelser inden pro-
duktion.

Der udføres processtart og prøveareal på beklædning omkring søjlekonstruktioner, 
overgang til tag (karnap samt 1. sal) og overgang til lejlighedsskillevægge i tæt 
samarbejde med de øvrige entreprenører.

Derudover skal der udføres processtart og prøveareal på brystningselementerne,
indbygning af sålbænk og overgang til lejlighedsskillevægge i tæt samarbejde med 
de øvrige entreprenører.

Prøvearealer kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.
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4.3.1 YDERVÆGGE – stue og 1. sals ydervægselementer, indgangsfacaden

Orientering
Bips B2.290 Basisbeskrivelse – skeletkonstruktioner/ april 2010 samt
B2.270 Basisbeskrivelse – Træ generelt / marts 2009, DS 409 Sikkerhedsbestem-
melser for konstruktioner, DS 410 Last på konstruktioner, DS 413 Trækonstruktio-
ner er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af arbejderne.

Arbejdet omfatter projektering, fremstilling, levering og montering af:
- Facadekassetter, selvbærende isolerede elementer på bygningens ind-

gangsside og gavle med underpuds, samt afslutning mod sokkelisolering.
- Montage af sålbænke
- Stålbeslag og lukkestykker
- Genmontering af eksisterende vinduer og yderdøre
- Forankring af facadekassetter til eksisterende konstruktion

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
- Isoleringsmateriale til elementer (Bygherreleverance, Rockwool)

Lokalisering
Ydervægselementerne monteres langs indgangsfacade og gavl.

Tegningshenvisning
Se tegningsfortegnelsen

Koordinering
Arbejdet skal koordineres med de øvrige bygge- og installationsfag samt leveran-
dørerne.

Leverandøren skal deltage i koordineringsmøder med vindues- og dørmontøreren 
samt entreprenøren som skal udføre den endelige overfladepuds.
Leverandøren skal udarbejde leveringsprogram og montageplan med tilhørende
vejledninger.

Projektering
Detailprojektering af elementer iht. det foreliggende udbudsmateriale. Der leveres
fuldt dækkende tegnings- og beregningsmateriale til byggeledelsen for gennem-
syn.
Bygningsdelen indgår som en del af klimaskærmen og skal overholde krav til tæt-
hed iht. BR10.

Undersøgelser
Leverandøren skal hurtigst muligt, foretage en fuldstændig opmåling og registre-
ring af eksisterende bygning for at bestemme den endelige dimension på elemen-
terne.

Materialer og udførelse
Skeletkonstruktion udføres som træfacadeelement.
Elementerne er fritspændende mellem konsolbeslag.
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Konstruktions træ: K18
Fiberdug: Rivefast fiberdug for fasthold af blødisolering
Varmeisolering: mineraluld, ubrændbar (Bygherreleverance, Rockwool)
Krydsfiner: 12mm vandfast
Puds: Underpuds udføres som 8mm forstærket to-lags løsning i hele 

væggens højde samt med sokkelprofiler og hjørneprofiler iht.
producentens anvisning (Bygherreleverance, Rockwool)

Sålbænke: min. 2 mm, aluminium

Elementerne udføres som: 
Blød isolering, 50mm
Rivefast fiberdug
Stolpeskelet, 100mm
Isolering, 100mm
Vandfast krydsfiner, 12mm
RockVision facade batts, 100mm (bygherre leverance)
Forstærket underpuds 2-lags løsning, 8mm

Facadeelementerne leveres afsluttet udvendigt med forstærket underpuds forbe-
redt for udførelse af slutpuds på stedet.

Facadeelementerne leveres afsluttet indvendigt med 50mm blødisolering for at sik-
re fuld udfyldelse af hulrum mellem eksisterende og nyt facadeelement, fastholdt
med rivefast fiberdug samt med lukkestykker for sammenbygning på stedet.

Placering af fastgørelser og beslag skal udformes så de ikke syner efter færdig
montage.

Det eksisterende betonelement skal tætnes i samlinger inden montering af den nye
facade.

Facadeelementer forankres til eksisterende konstruktioner.

Eksisterende vinduer og yderdøre flyttes ud i ny facade.

Inddækningsprofiler til indbygning sammen med udvendig fuge tilpasses og fastgø-
resi vindueshullet med rustfri søm. Vindueselementer understøttes og fastgøres i 
henhold til leverandørens anvisninger.

Elementet skal altid opklodses lige under sidekarmene og lodpost. Opklodsning ud-
føres med brikker iht. leverandørens anvisninger.

I sider og top af vinduer benyttes ekspanderende fugebånd, monteret ca. 1 – 2
mm bag yderside karmprofil. Til etablering af fuger ved sålbænk anvendes 1 kom-
ponent polyuretanfuge.

Dampspærren monteres på vindueskarm og føres med ud i fuger, fuger stoppes,
ekspanderende fugebånd sammenpresses i fugen til 75 % af oprindelig dimension.
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Fuger afsluttes med glitning, således at disse fremstår med skarp markerede og
præcise fugeforløb. Om nødvendigt foretages afmaskning af omkringliggende fla-
der under fugearbejdet.

Mål og tolerancer
Synlige fuger omkring vinduer: 12mm, tolerance ±2mm
Synlige fuger mellem facadeelementer: 20mm, tolerance ±5mm

Prøver 
Detail- og Produktionstegninger af elementer leveres for gennemsyn hos byggele-
delsen min. 10 arbejdsdage inden den endelige deadline for rettelser inden pro-
duktion.

Der udføres processtart på facadeisolering med indbygning af sålbænk og afslut-
ning mod vindue og dør i tæt samarbejde med de øvrige entreprenører. Prøvearea-
let kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.



DEGNEHUSENE 26

Samtlige fag Dato : 26.7.2011
Arbejdsbeskrivelse Rev.dato:
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/47

<x>

4.4 SOKKEL

Orientering
MURERHÅNDBOGEN 2010 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse 
gældende for arbejdet. Der henvises i øvrigt til Erfaringsblad (41) 99 12 20 Udven-
dig facadeisolering med puds på mineraluld

Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af arbejderne.

Arbejdet omfatter følgende:
- Renhugning / opretning af eksisternde fundament
- Fugtisolering med koldasfalt
- Afslutning mod nabohus
- Ændring af sokkel ved flytning af terrassedøre.

Følgende arbejder udføres under en anden entreprise:
- Opgravning langs facade
- Tilfyldning omkring sokkel med sandfyld
- Reetablering af arealer med belægninger og beplantning
- Facadeisolering med tyndpuds - 0,5 m under terræn

Lokalisering
Sokkel langs huset inkl. karnapper og tilbygning.

Tegningshenvisning
Se tegningsfortegnelsen

Koordinering
Arbejdet skal koordineres med de øvrige bygge- og installationsfag samt leveran-
dørerne.

Materialer og udførelse
Eksisterende sokkel renhugges og rettes op. Efterisolering udføres så det sikres, at 
sokkelkonstruktionen ikke suger fugt.

Mål og tolerancer
Iht. producents anvisning og 2 mm på et 2 m retholt

Prøver
Der leveres prøvefelt på indfarvet slutpuds 1x1 meter til godkendelse af tilsynet
min. 10 arbejdsdage inden slutpudsbehandlingen gennemføres.

Prøvearealet kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.
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4.5 TAGKASSETTER

Orientering
Bips B2.290 Basisbeskrivelse – skeletkonstruktioner/ april 2010 samt
B2.270 Basisbeskrivelse – Træ generelt / marts 2009, DS 409 Sikkerhedsbestem-
melser for konstruktioner, DS 410 Last på konstruktioner, DS 413 Trækonstruktio-
ner, BYG-ERFA erfaringsblad (27) 06 06 30 – Træbaserede tagelementer er sam-
men med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af arbejderne.

Arbejdet omfatter levering og montering af:
- Tagelementskassetter, selvbærende isolerede elementer spændende på 

tværs af bygningen
- Ovenlyselement
- Samling mellem ovenlyselement og eksisterende trapperum med MDF-

plade
- Indbygning af ovenlys med solceller - Solarprisme
- Lukninger omkring taggennemføringer
- Tagrende og tagnedløb
- Tagrende til karnaptag inkl. bøjninger for påføring på nedløb
- Alubeklædning på ovenlyselement
- El-arbejde i forbindelse med tilslutning af solceller
- Udveksling i eksisterende tagkonstruktion for solarprisme
- Perforering af eksisterende tagpap

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
- Solarprisme (Bygherre leverance, Velux og Danfoss)
- Isoleringsmateriale til tagelementer (Bygherreleverance, Rockwool)

Lokalisering
Arbejdet skal udføres på tag samt fremføring til eltavle og tislutning til nedløbs-
brønde.

Tegningshenvisning
Se tegningsfortegnelsen

Koordinering
Arbejdet skal koordineres med de øvrige bygge- og installationsfag.
Leverandøren skal deltage i koordineringsmøder med leverandøren af ovenlysvin-
duet, leverandøren af facadeelementerne samt entreprenøren som skal udføre tag-
rende og nedløbsrør.
Leverandøren skal udarbejde leveringsprogram og montageplan med tilhørende
vejledninger.

Projektering
Detailprojektering af elementer iht. det foreliggende udbudsmateriale. Der leveres
fuldt dækkende tegnings- og beregningsmateriale til byggeledelsen for gennem-
syn.
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Bygningsdelen indgår som en del af klimaskærmen og skal overholde tæthedskrav 
iht. BR10.

Undersøgelser
Leverandøren skal hurtigst muligt, foretage en fuldstændig opmåling og registre-
ring af den eksisterende bygning for at bestemme den endelige dimension på ele-
menterne.

Materialer og udførelse
Skeletkonstruktion udføres som trætagelement af sammensatte stolper.

Tagelementets opbygning
Taghældning: min. 1:40
Tagpap: Overpap og underpap, SBS-bitumen bestrøet med stengranu-

lat. PP-folie på overløgskanter, tykkelse min. 4,2mm, farve
kulsort

Trekantslister: 45x45mm Stenulds trekantlister
Krydsfiner: Tagkrydsfiner, 12mm
Ventileret hulrum: min. 50mm
Konstruktions træ: K18 – elementer udføres med sammensatte stolper, højde

400mm
Varmeisolering: mineraluld, ubrændbar (Bygherreleverance, Rockwool)
Dampspærre: 0,2mm LDPE polyethylen
Synlige trædele: Malerbehandles.

Ovenlyselement for forhøjelsen af det eksisterende trapperum
Vindueshældning: min. 30°
Alubeklædning: Aluminiumspladeprofil, 2mm pulverlakeret min. 60-120 •m

tyk, RAL 7012, udformning iht. tegningsmateriale. (skjult
fastgørelse i false i facade mod haven, synlig fastgørelse på
gavle, centreret i forhold til pladebredde)

Skruer: Comet skruer for stålunderlag, galvaniseret, farve RAL 7012
Tagpap: Overpap og underpap, SBS-bitumen bestrøet med stengranu-

lat. PP-folie på overløgskanter, tykkelse min. 4,2mm, farve
kulsort

Trekantslister: 45x45mm Stenulds trekantlister
Krydsfiner: Tagkrydsfiner, 12mm
Ventileret hulrum: min. 50mm
Konstruktions træ: K18 – 200mm
Varmeisolering: mineraluld, ubrændbar (Bygherreleverance, Rockwool)
Dampspærre: 0,2mm LDPE polyethylen
Indv. beklæding: 1 lag gips

Solarprisme
Levering: Byggeherre leverance
Størrelse: 78x118cm (3stk. pr. bolig)

Tagrende og nedløb
Materiale: Galvaniseret stål
Tagrende dim.: Nr. 11 – Ø120mm – monteret på konsoljern
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Nedløb dim.: Ø75mm
Tagrende karnap: Nr. 10 – Ø102mm monteret på konsoljern
Grenrør: Med 2 studser for sammenkobling af tagrende på karnap til

nedløb

Lukning mellem ovenlyselement og eksisterende vægge
Plade: MDF-plade 10mm iht. tegningsmateriale 60x122mm
Behandling: Iht. Indvendigt malerarbejde

Tagelementerne
Tagelementerne udføres som sammensatte stolper med udvekslinger for ovenlys-
elementerne. De leveres afsluttet udvendigt med underpap forberedt for udførel-
sen af overpap når samlinger med ovenlyselement, taggennemføringer o.l. er ud-
ført.

Tagelementerne leveres med kantafslutninger forberedt for sammenbygning med 
lukkestykker på stedet. Alle samlinger lukkes i forbindelse med montage, således 
at der ikke er risiko for at indbygge fugt i konstruktionen.

Ovenlyselementerne
Ovenlyselementerne leveres afsluttet udvendigt med underpap forberedt for udfø-
relsen af overpap når elementet er samlet med tagelementet og når solarprisme er 
monteret. 

Solarprismet leveres afsluttet med gips indvendigt samt teknikrum for ventilation 
inkl. aggregat og der udføres lukkestykker op til solarprismet og ned til eksisteren-
de indvendige vægge når ovenlyselementet er monteret. Indtil ovenlysvinduerne, 
taggennemføringerne og murkronerne monteres skal disse afdækkes forsvarligt, så 
det sikres, at der ikke er risiko for fugtindtrængen til bygningen. Monteringen skal 
udføres i henhold til leverandørens anvisninger. 

Særlig eltavle til solcelleanlæg (leveres og monteres af DONG), men denne entre-
prenør står for koordineringen her til.

Samlingen af ydervægselementets og tagelementets samt tagelementets og oven-
lyselementets dampspærrer skal udføres meget omhyggeligt, klemmes og fuges.
Placering af fastgørelser og beslag skal udformes så de ikke syner efter færdig
montage.

Mål og tolerancer
Indvendige gipsdele og samlinger udføres med tolerancer på 2 mm på et 2 m ret-
holt.

Prøver
Detail- og Produktionstegninger af tagelementer leveres for gennemsyn hos byg-
geledelsen min. 10 arbejdsdage inden den endelige deadline for rettelser inden
produktion.
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Der udføres processtart på indbygning af solarprisme i ovenlyselementet, på sam-
menbygningen at ovenlyselementet og de eksisterende indvendige vægge samt 
gipsafslutninger op mod solarprismet.
Prøvearealet kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.
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4.5.1 TAGKASSETTER - Karnapper

Orientering
Bips B2.290 Basisbeskrivelse – skeletkonstruktioner / april 2010 samt
B2.270 Basisbeskrivelse – Træ generelt / marts 2009, DS 409 Sikkerhedsbestem-
melser for konstruktioner, DS 410 Last på konstruktioner, DS 413 Trækonstruktio-
ner er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af arbejderne.

Arbejdet omfatter projektering, fremstilling, levering og montering af:
- Tagelementskassetter, selvbærende isolerede elementer spændende på 

tværs af karnap samt tilbygning
- Samling mellem 1. sals facadeelement og tag
- Perforering af eksisterende tagpap

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
- Isoleringsmateriale til tagelementer (Bygherreleverance, Rockwool)

Lokalisering
Arbejdet skal udføres på tag over karnapper samt tilbygningen i bygningens stue-
etage.

Tegningshenvisning
Se tegningsfortegnelsen

Koordinering
Leverandøren skal deltage i koordineringsmøder med leverandøren af facadeele-
menter samt entreprenøren som skal udføre tagrende og nedløbsrør.
Leverandøren skal udarbejde leveringsprogram og montageplan med tilhørende
vejledninger.

Projektering
Detailprojektering af elementer iht. det foreliggende udbudsmateriale. Der leveres
fuldt dækkende tegnings- og beregningsmateriale til byggeledelsen for gennem-
syn. Bygningsdelen indgår som en del af klimaskærmen og skal overholde tæt-
hedskrav iht. BR10.

Undersøgelser
Leverandøren skal hurtigst muligt, foretage en fuldstændig opmåling og registre-
ring af den eksisterende bygning for at bestemme den endelige dimension på ele-
menterne.

Materialer og udførelse
Skeletkonstruktionen udføres i limtræsbjælker med mellemliggende spær.

Taghældning: 1:30 (min. 1:40)
Limtræ: 140x267mm og 100x140mm
Konstruktionstræ: K18
Spærfod: Lægte 38x73mm, monteret direkte på limtræsbjæker som

vederlag for krydsfiner samt på tværs mellem limtræsbjælker
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c/c 600mm
Forskalling: Forskalingsbrædder, 25x100mm
Afstandslister: 25x50mm og 50x50mm iht. tegningsmateriale
Krydsfiner: Tagkrydsfiner, 12mm
Tagpap: Overpap og underpap, SBS-bitumen bestrøet med stengranu-

lat. PP-folie på overløgskanter, tykkelse min. 4,2mm, farve
kulsort

Trekantslister: 45x45mm Stenulds trekantlister, (Bygherreleverance, Rock-
wool)

Varmeisolering: mineraluld, ubrændbar, trædefastisolering for tagpap (Byg-
herreleverance, Rockwool)

Dampspærre: 0,2mm LDPE polyethylen, monteret max. 1/3 inde i isolering
Tagelementerne udføres som varme/ uventilerede tage.
Tagelementerne leveres med dampspærre forberedt for etablering af tæt damp-
spærresamling med dampspærren fra 1. sal ydervæg.

Tagelementerne leveres afsluttet udvendigt med underpap forberedt for udførelse
af overpap.

Samlingen af tagets dampspærre og ydervæggene på 1. sals dampspærre
skal udføres meget omhyggeligt, klemmes og fuges.

Placering af fastgørelser og beslag skal udformes så de ikke syner efter færdig 
montage.

Prøver
Detail- og Produktionstegninger af tagelementer leveres for gennemsyn hos byg-
geledelsen min. 10 arbejdsdage inden den endelige deadline for rettelser inden
produktion.

Der udføres processtart / prøver på sammenbygning mellem ydervægge på 1. sal
og karnaptaget, sammenbygning mellem facadeelementet og taget.
Prøvearealet skal godkendes og benyttes som reference for kvalitet.

Prøvearealet kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.
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4.6 TAGFOD OG UDHÆNG

Orientering
B2.270 Basisbeskrivelse – Træ generelt / marts 2009 er sammen med denne pro-
jektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af arbejderne.

Arbejdet omfatter levering og montering af:
- Pålaskning af tømmer for at forlænge spær i udhæng 
- Etablering af udluftning i tagfod 
- Beklædning af underside udhæng 
- Sternbrædder 
- Inddækninger omkring skorsten 
- Inddækninger på udstikkende limtræsremme

Lokalisering
Udvendigt – tagfod og udhæng ved tag.

Tegningshenvisning
Se tegningsfortegnelsen

Koordinering
Arbejdet skal koordineres med de øvrige bygge- og installationsfag.
Arbejdet med tagfod skal koordineres med blikkenslager, som levere og montere 
tagrender, tagnedløb og tagfodsløskanter.

Prøver
Der udføres processtart på tagudhæng og tagfod med tagrende m.v. Prøvearealet 
kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.
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4.7 ETABLERING AF DØRHULLER M.V.

Orientering
Bips B2.290 Basisbeskrivelse – skeletkonstruktioner/ april 2010 samt
B2.270 Basisbeskrivelse – Træ generelt / marts 2009

Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af arbejderne.

Arbejdet omfatter
- Etablering af to nye dørhuller
- Lukning af brystning under 3 vinduer i eksisterende facade
- Etablering af lem i gulv

Lokalisering
To terrassedøre samt 3 vinduer på havesiden.

Tegningshenvisning
Se tegningsfortegnelsen

Koordinering
Arbejdet skal koordineres med de øvrige bygge- og installationsfag særligt facade-
arbejder og vvs arbejder

Materialer og udførelse
I forbindelse med flytning af to terrassedøre samt vinduer etableres nye dørhuller 
og brystninger under vinduer i eksisterende facadekonstruktion. Brystningerne ud-
føres i materiale og opbygning som eksisterende konstruktion.

I forbindelse med ændring af rørføring i gulvkonstruktion etableres en lem i gulv, 
200x200 mm. Lemmens udføres, så den ligner det øvrige gulv.
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4.8 UDVENDIGE FACADEBEKLÆDNINGER

Orientering
bips B2.240 Basisbeskrivelse – murværk / december 2009, B223 Basisbeskrivelse 
– beklædninger, monteret, samt MURERHÅNDBOGEN 2010 er sammen med denne 
projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af arbejderne.

Arbejdet omfatter levering og udførelse af:
- Facadebeklædning af træ på havefacade og tilbygning
- Inddækningsprofiler mellem puds og træbeklædning

Arbejdet omfatter udførelse af:
- Facadepuds på indgangsfacade og gavl samt sokkel

Følgende leveres af bygherre:
- Slutpuds (Bygherreleverance, Rockwool)

Lokalisering
Alle facader

Tegningshenvisning
Se tegningsfortegnelsen

Koordinering
Arbejdet skal koordineres med de øvrige bygge- og installationsfag. Entreprenøren 
skal deltage i koordineringsmøder med leverandøren af facadeelementer
samt vindues- og dørmontøreren.

Materialer og udførelse
Slutpuds leveres som bygherreleverance, Rockwool

Slutpuds: RockVision Strukturpuds 2mm, indfarvet
Slutpuds udføres som 2mm iht. producentens anvisning.

Graffitibehandling: Transparent og farveneutral graffitiimprægnering iht. produ-
centens anvisning

Inddækninger: min. 2 mm, aluminium

Sokkelfacadebatts 220mm monteres iht. leverandørens anvisning. Sokkelfacade-
batts tildannes omkring beslag for bæring af ovenstående facader.
Slutpudsen skal udføres iht. leverandørens anvisninger og overgangen til sokkel
forstærkes med sokkelbeskyttelse iht. producentensanvisning.
Slutpudsen udføres med en plan og jævn overflade uden dominerende puds-, farve 
og strukturforskelle.

Slutpudsens behandles afslutningsvis med graffitiimprægnering iht. producentens
anvisning.

Prøver
Der leveres prøvefelt på indfarvet slutpuds 1x1 meter til godkendelse af tilsynet
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min. 10 arbejdsdage inden slutpudsbehandlingen gennemføres.
Der udføres processtart på slutpuds på overgang mellem sokkel/ facade, omkring
vinduer og døre samt ved afslutning op mod inddækning

Processtart udføres i tæt samarbejde med de øvrige entreprenører. Prøvearealet 
kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.
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4.9 UDVENDIGT MALERARBEJDE

Orientering
bips Basisbeskrivelse – maling, publikation B216, udgave 2003-12-11 er sammen 
med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af arbejderne.

Arbejdet omfatter levering og montering af:
- Træbeskyttelse af alt nyt udvendigt træværk

Lokalisering
Nyt udvendigt træværk – tagkonstruktion og facader

Tegningshenvisning
Se tegningsfortegnelsen

Koordinering
Arbejdet skal koordineres med de øvrige bygge- og installationsfag.

Materialer og udførelse
Behandling af nyt træværk: Oliebaseret transparent træbeskyttelse – vegetabilske 
olier og alkyd, standardfarve
Grundbehandling: Alkydtrægrunder, vandigt træbeskyttelsesmiddel (grun dingso-
lie), farveløs

Prøver
Der skal udføres prøvefelt på alle behandlinger. Prøvearealet kan efter byggeledel-
sens godkendelse indgå i det færdige arbejde.
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4.10 GRØNT TAG

Orientering
Bips B224 Basisbeskrivelse – tagdækning, udgave: marts 2006 er sammen med
denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af arbejderne.

Arbejdet omfatter levering og montering af:
- Et sedumtag af mos inkl. opbygning med flitermåtte, drænlag, rod og 

vandfast membran m.v. 
- Kantafslutning af mos-sedum tagdækning

Følgende arbejder leveres og monteres under andet arbejde:
- Fodblik
- Tagmembran

Lokalisering
Mos-sedumtaget skal etableres på rækkehustag samt karnaptage og tilbygning.

Tegningshenvisning
Se tegningsfortegnelsen

Koordinering
Arbejdet skal koordineres med de øvrige bygge- og installationsfag herunder sær-
ligt koordinering med vvs for gennemføringer i tag.

Undersøgelser
Det skal sikres, at den udførte tagmembran samt fodblik er i overensstemmelse 
med sedum producentens anvisninger.

Materialer og udførelse
Mos – sedum skal være præfabrikeret vegetationsmåtter som indeholder minimum 
5 forskellige sedumarter samt tørketålende mosser. Den skal være egnet til en lille 
taghældning og skal være armeret med et vejrbestandigt tredimensionelt 
kunststofnet indvævet i bund af fiberdug. 

Vegetationslaget skal være testet og godkendt i henhold til brandteknisk klasse 
B(roof)t2.

Drænlaget skal have vandholdende egenskaber og være forsynet med fiberdug 
mod membran samt dug mod vegetationsmåtte.

Inden arbejdet påbegyndeles skal det sikres at tagmenbranen overholder produ-
centens krav. Tagfladen rengøres for skidt og snavs. 

Kantafslutningen monteres og udlægningen af drænlag og vegetationsmåtter udfø-
res. Vegetationsmåtterne lægges kant mod kant, så tæt som muligt og i forskudt 
forbandt i forhold til samlingerne i det underliggende lag. Samlinger mellem vege-
tationsmåtter skal topdresses efter montage. 
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Motering, vanding, gødning og vedligeholdelse udføres i henhold til leverandørens 
anvisninger. 

Prøver
Der udføres processtart – prøve på sedum tagbelægningen og der udføres prøve 
på sternkant og tagfod for godkendelse hos byggeledelsen.

Prøvearealet kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde. 
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4.11 DÆMPSPÆRRETÆTNING

Orientering
Bips B.2.320 Basisbeskrivelse – fuger, udgave: december 2008 er sammen med 
denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Desuden er BYG-ERFA 
erfaringsblad (39) 08 06 30 – Dampspærrer, udførelse og detaljer mod opvarmede 
rum gældende for arbejdet.

Omfang
Arbejde omfatter udførelse af 

- Dampspærretætning i træelementer samt tætning af eksisterende beton-
elementer.

Lokalisering
Alle samlinger mellem eksisterende/ eksisterende bygningsdele samt eksisterende/ 
nye bygningsdele tætnes fra udvendig side.

Koordinering
Entreprenøren skal koordinere med øvrige entreprenører for at sikre at dampspær-
ren / tætningen omkring de eksisterende bygningsdele bliver udført inden arbejdet 
med facadeelementerne påbegyndes.
Det skal desuden koordineres med øvrige entreprenører, at der bliver gennemført-
Blowerdoor-test af tætheden, før arbejdet med facadeelementer påbegyndes.

Materialer og udførelse
Dampspærre: 0,2mm LDPE polyethylen
Fugetætning: 1-komponent polyuretan fugemasse
Tape: Dampspærretape, 50mm, enkeltsidet tape til overlapning,

t:280-350my
Klemmeliste: 19mm

Alle samlinger mellem bygningsdele skal tætnes så de overholder BR10.

Alle dampspærretætninger/ tætninger skal udføres med et overlæg på min.
100mm, fuges, tapes og klemmes med klemmeliste for at sikre tætheden.

Når dampspærretætningen/ tætningen er monteret og tætnet skal der udføres en
blowerdoor-test for dokumentation for at værdier overholdes.

Mål og tolerancer
Overlæg skal udføres med et overlæg på min. 100mm, tolerance +/- 5mm

Prøver
Tæthed af dampspærre skal dokumenteres ved blowerdoor-test. Resultatet
af blowerdoor-test skal overholde værdier for tæthed før yderligere arbejde kan 
påbegyndes. Prøveresultater skal foreligges byggeledelse for godkendelse.



DEGNEHUSENE 26

Samtlige fag Dato : 26.7.2011
Arbejdsbeskrivelse Rev.dato:
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 37/47

<x>

4.12 VINDUESPLADER OG LYSNINGER M.M.

Orientering
B2.320 basisbeskrivelse / Fuger - december 2008 samt B2.270 Basisbeskrivelse –
Træ generelt /marts 2009 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse 
gældende for arbejdet.

Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af arbejderne.

Arbejdet omfatter følgende levering og montering af:
- Nye vinduesplader i forbindelse med flytning af vinduer
- Nye lysninger i forbindelse med flytning af vinduer og døre
- Tilpasning af gulve ved flyttede døre

Lokalisering
Ved alle vinduer og yderdøre

Tegningshenvisning
Se tegningsfortegnelsen

Koordinering
Arbejdet skal koordineres med de øvrige bygge- og installationsfag.

Materialer og udførelse
MDF-plade
Tykkelse: 19mm til vinduesplade og lysning, 10mm til lister omkring

vinduesplade og lysninger, maksimal fugtighed 6-
10vægt %

Overflade: Glat, hel, tør og ren uden mekaniske skader. Skruer skal væ-
re forborede og undersænkede. (malerbehandles under ma-
ler)

Kanter: Plader skal være uden skader i hjørner og kanter samt uden
flossede kanter efter tilskæring. Kanter skal være slebet glat.

Fuge: Fuger i sider og top af vinduer udføres som ekspanderende
fugebånd, slagregnstæt og dampåbent, farve: grå
Fuger i bund mellem vindue og sålbænk udføres som Polyure-
tanfuge, farve: grå

Stopning: Mineraluld, 12mm

Lysninger, vinduesplader og lister
MDF-dele monteres med undersænkede skruefastgørelser og monteres når ind-
vendig overfladebehandling er udført.

Gulve tilpasse i materiale som de eksisterende gulve, hvor døre er flyttet ud i ny 
facade. 

Mål og tolerancer
Udføres med tolerancer på 2 mm på et 2 m retholt
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Prøver
Der udføres prøvevindue med fuldt færdige lysninger, vinduesplade og lister. 
Det udførte skal godkendes og benyttes som reference for kvaliteten på de øvrige. 
Prøvearealet kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.
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4.13 LOFTER

Orientering
Bips B.2.350 Basisbeskrivelse – lofter, udgave: maj 2009 er sammen med denne
projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af arbejderne.

Arbejdet omfatter levering og montering af:
- Nye gipspladelofter på 1. sal
- De- og genmontering af lampeudtag

- Demontering og bortskaffelse af de eksisterende gipspladelofter.

Lokalisering
Lofter på 1. sal

Tegningshenvisning
Se tegningsfortegnelsen

Koordinering
Arbejdet skal koordineres med de øvrige bygge- og installationsfag.

Materialer og udførelse
Gips: Gipsplade med forsænket langkant, 2x13mm
Bæreprofil: Stål 45mm, t:0,9mm
Monteringsprofil: Stål 25mm, t:0,56mm
Vægskinne: Stål, 70mm, t:0,46
Stropper: Båndjern 1,5x20mm

Nedhængte lofter monteres med stropper fastgjort til fastunderlag i tagelementer-
ne.

De nedhængte lofter monteres vandrette og længden på nedstropningen varierer
i forhold til tagelementets hældning.

Det skal sikres at der er plads til tekniske installationer, el og ventilation når bære 
og monteringsprofiler er monteret.

Bære-, monteringsprofiler og gipslofter monteres iht. producentens anvisning.
Gipslofter udføres forberedt for spartling og maling.

Mål og tolerancer
Udføres med tolerancer på 2 mm på et 2 m retholt

Prøver
Der udføres processtart på gipslofter, sammenbyning ved ovenlysvindue, sam-
menbygning samt samlinger med yder- og skillevægge.
Det først udførte gipsloft skal godkendes og benyttes som reference for kvaliteten
på de øvrige. Prøvearealet kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det fær-
dige arbejde.
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4.14 INDVENDIGT MALERARBEJDE

Orientering
bips Basisbeskrivelse – maling, publikation B216, udgave 2003-12-11 er sammen 
med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af arbejderne.

Arbejdet omfatter levering og montering af:
- Malerreparation i forbindelse med flytning af vinduer samt ændret lysnin-

ger/ viduesplader.
- Malerbehandling, glasfilt og maling af nye gipsvægge i solarprisme
- Malerbehandling, glasfilt og maling af nye gipslofter på 1. sal

Lokalisering
Hele huset.

Tegningshenvisning
Se tegningsfortegnelsen

Koordinering
Arbejdet skal koordineres med de øvrige bygge- og installationsfag.

Materialer og udførelse
I muligt omfang anvendes materialer med Dansk Indeklima Mærkning. Ved valg af 
malingstype i relation til indeklima er det vigtigt, at valget tager hensyn til afgas-
ning af stoffer fra malingsfilmen samt vaskbarhed og malingsfilmens struktur. I 
vandbaserede malinger vil de stoffer, der kan være problematiske med hensyn til 
at bidrage til det kemiske indeklima, især findes i følgende stofgrupper:

- Bindemidlet (rester af monomere)
- Opløsnings- / sammenflydningsmidler
- Konserveringsmidler

Der skal lægges vægt på følgende ved valg af maling:
- Lavest muligt monomerindhold i bindemidlet
- Lavest muligt indhold af opløsnings- og sammenflydningsmidler
- Uden konserveringsmidler, der kan afgasse til indeluften
- Uden ammoniak
- Gode brugsegenskaber under og efter påføring

Farve: Brækket hvid

Hvor der er foreskrevet elastisk fugemasse anvendes acrylfuge egnet til overma-
ling. Fugeopbygning med bagfyld eller sliptape skal udføres i nøje overensstem-
melse med fugefabrikantens anvisninger.

Udførelse:
Behandlingsanvisning: MBK V1240
Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling
Funktionsklasse II: Æstetiske og middel funktionelle krav
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Forventet udfald: Dækket, lukket, glat og jævn flade
Slutbehandling: Plastvægmaling på filt
Kodenummer: 00-1

Forudsætninger
Plader har forsænket langkant. Åbning i samlinger maks. 4 mm. Kortkant og evt.
skåret kant er affaset, og åbning i samling er mellem 1,5-4 mm. Montageskruer er
forsænket, men kartonen er intakt. Plader er uden skader i hjørner og kanter.
Overfladen skal være glat, hel, uden oprivning og lignende. Udsatte kanter skal
være forsynet med beskyttelsesprofiler.

Vejl. prøvemetode: Afsmitning

Behandlingsanvisning
- 1 gang spartling af samlinger og ilægning af papirstrimmel
- 2 gange spartling af samlinger og 2 gange pletspartling af skruehuller, 

brudstyrke for spartlede samlinger iht. DS/EN 13963
- 1 gang fuldspartling med spartelmasse filtsning/slibning af spartlede flader

grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig
- opsætning af armeringsfilt i vævklæber (fiberfilt/glasfilt), type: Glasfilt
- 1 gang plastvævfylder
- 2 gange plastvægmaling, glans: 5

Vedhæftning: Krydssnit og Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

Fugning af overgang mellem væg og loft udføres med acrylfuge til maling.

Prøver
Der skal udføres prøvefelt på alle behandlinger. Prøvearealet kan efter byggeledel-
sens godkendelse indgå i det færdige arbejde.
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4.15 VVS

Orientering
bips B2.410, Basisbeskrivelse – vvs/marts 2009 er sammen med denne projekt-
specifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af arbejderne.

Arbejdet omfatter levering og montering af:
- Forindstillelige radiatorventiler og termostater
- Genmontering af udvendig vandhane
- Flytning af en radiator inkl. rørarbejde
- Ny radiator inkl. rørarbejde

- Demontering og bortskaffelse af en radiator

Lokalisering
Samtlige radiatorer, radiator i karnap ved køkken samt radiator i stue samt udven-
digt på havesiden.

Tegningshenvisning
Se tegningsfortegnelsen

Koordinering
Arbejdet skal koordineres med de øvrige bygge- og installationsfag.

Materialer og udførelse
Der monteres radiatorventiler og termostater på samtlige radiatorer. 

Eksisterende radiator i karnap ved køkken demonteres og genmonteres inkl. rørar-
bejde, hvor havedør er placeret. 

Radiator i stuen demonteres og en ny monteres iht. til tegningsmateriale. Varme-
ydelsen for den nye radiator skal svare til den eksisterende der demonteres. 

Anlægget skal indreguleres, gennemskyldes og udluftes inden aflevering.

Udvendig vandhane tilsluttes eksisterende rørsystem. 
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4.16 VENTILATION

Orientering
bips B2.430, Basisbeskrivelse – ventilation i jord/april 2009 er sammen med denne 
projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af arbejderne.

Arbejdet omfatter levering og montering af:
- Kontrolventiler
- Kanaler
- Reguleringsspjæld
- Lyddæmpere
- Afkast- / indtagshætter til montering på tag
- Teknisk isolering

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
- Ventilationsanlæg med genvinding inkl. automatik (Bygherre leverance; 

Danfoss)

Lokalisering
I hele huset

Tegningshenvisning
Se tegningsfortegnelsen

Koordinering
Arbejdet skal koordineres med de øvrige bygge- og installationsfag og vil foregå 
med udgangspunkt i entreprenørens arbejdstegninger.

Projektering
Projektering af de i projektet anførte anlæg skal foregå i nært samarbejde med 
bygherre og dennes rådgivere samt produktleverandørerne. 

Detailprojektering af elementer iht. det foreliggende udbudsmateriale. Der leveres 
fuldt dækkende tegnings- og beregningsmateriale til byggeledelsen for gennemsyn
21 arbejdsdage inden udførelsen af anlægget. Byggeledelsens kommentar vil fore-
ligge senest 14 arbejdsdage fra modtagelsen.

Materialer og udførelse
Kanalerne skal være runde kanaler for både indblæsning og udsugning. De skal 
være fabriksfremstillede kanaler, fabrikat Lindab, system LindabSafe eller tilsva-
rende. 

Hvor der pga. manglende plads anvendes rektangulære kanaler skal disse ligeledes 
være fabriksfremstillede kanaler, fabrikat Lindab, system LindabRekt eller tilsva-
rende. 

Synlige kanaler males hvide.
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Udsugnings- og indblæsningsarmaturer skal være kontrolventil som fabr. Lindab 
KU / KSU og KI / KIR

Lyddæmpere skal i opbygning være som fabr. Lindab, type SLU/SLGU eller tilsva-
rende for cirkulære kanalsystemer. Der skal monteres en lyddæmper for hver ind-
blæsning.

For cirkulære kanaler anvendes spjæld som fabr. Halton

Luftindtag og afkast for ventilationsanlæg etableres via taghætte på tag som fabri-
kat Lindab type VHA eller tilsvarende i sort udførelse.

Ventilationsanlægget placeres i solarprismet, hvor der indrettes et teknikrum. Bo-
ligventilationen opbygges med genvinding med udsugning via kontrolventiler i 
køkken, bryggers og bad / toilet samt indblæsning i de enkelte værelser og stue. 
Ventilationsanlæg er en Danfoss Air Units og er en bygherre leverance. 

Ventilationsindtag skal kondensisoleres.
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Bilag 1 Udbudskontrolplaner

Tømrer

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation
Materialekontrol 3.9.4

A Generelt alle materialer Visuelt Alle emner Før levering Det skal kontrolleres, at mate-
rialer er i overensstemmelse 
med de givne specifikationer 
som angivet i beskrivelse 

Identifikation + registre-
ring på kontrolskema

Modtagekontrol 3.9.5
B Alle materialer Visuel, kontrol af overens-

stemmelse med forhånds-
godkendelser

Alle mate-
rialer

Før aflæsning Det skal kontrolleres, at mate-
rialer er i overensstemmelse 
med de givne specifikationer 
som angivet i beskrivelse

Kvittering af følgeseddel

C Træ- og træbaserede ma-
terialer: træart, klasse, 
dimension, mærkning, be-
handling.

Visuel inspektion, registre-
ring, måling mv.

100 % Løbende
under udførelse

Beskrivelse og tegninger. Kontrolskema, målerap-
port mv.

Udførelseskontrol 3.9.6
D Mål og tolerancer Visuel kontrol af geometri,

suppleret med kontrolmå-
ling af udsøgte mål.

100 % Løbende
under udførelse

Fotos + Kontrolskema, 
målerapport mv.

E Kontrol af konstruktionsde-
taljer f.eks.:Antal søm bol-
te mv.; fastgørelsesdimen-
sioner; samlinger; hulstør-
relser; indbyrdes afstande; 
afstande til ende og
Kant; revner

Visuel inspektion, registre-
ring mv.

100 % Løbende
under udførelse

Det skal kontrolleres, at kon-
struktionsdetaljer kan løses i 
overensstemmelse med de giv-
ne specifikationer som angivet i 
nærværende beskrivelse

Fotos + Kontrolskema, 
målerapport mv.
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Tømrer

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation
F Åbne/lukkefunktioner på 

vinduer og døre
Afprøvning 100 % Løbende

under udførelse
Bygningsdele skal kunne åbne 
frit og gnidningsløst med intak-
te lukkebeslag og være korrekt 
smurt.

Fotos + kontrolskema

Slutkontrol 3.9.7
H Alle emner Visuel Alle emner Afslutning Byggeledelse Fotos + kontrolskema
I Rengøring Visuel Alle emner Afslutning Byggeledelse Fotos + kontrolskema
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Maler

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation
Materialekontrol 3.9.4

A Generelt alle materialer Visuel Alle emner Før levering Det skal kontrolleres, at ma-
terialer er i overensstemmel-
se med de givne specifikatio-
ner som angivet i beskrivelse 

Identifikation + registre-
ring på kontrolskema

Modtagekontrol 3.9.5
B Alle materialer Visuel, kontrol af over-

ensstemmelse med for-
håndsgodkendelser

Alle materialer Før aflæsning Det skal kontrolleres, at ma-
terialer er i overensstemmel-
se med de givne specifikatio-
ner som angivet i beskrivelse

Kvittering af følgeseddel

Udførelseskontrol 3.9.6
C Alle behandlinger Visuel, planhed, 

vedhæftning
Stikprøver 50% Under udførel-

se
MBK Fotos + kontrolskema

Slutkontrol 3.9.7
D Alle emner Visuel Alle emner Afslutning MBK og byggeledelse Fotos + kontrolskema
E Rengøring Visuel Alle emner Afslutning Byggeledelse Fotos + kontrolskema
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VVS og ventilation

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation
Materialekontrol 3.9.4

A Generelt alle materialer Visuel Alle emner Før levering Det skal kontrolleres, at 
materialer er i overens-
stemmelse med de givne 
specifikationer som angivet 
i beskrivelse 

Identifikation + registre-
ring på kontrolskema

Modtagekontrol 3.9.5
B Alle materialer Visuel, kontrol af over-

ensstemmelse med for-
håndsgodkendelser

Alle materialer Før aflæsning Det skal kontrolleres, at 
materialer er i overens-
stemmelse med de givne 
specifikationer som angivet 
i beskrivelse

Kvittering af følgeseddel

Udførelseskontrol 3.9.6
C Afstande, niveauer, gen-

nemføringer og bæringer 
Visuel kontrol og kon-
trolmålinger

100% Under udførelse Det skal kontrolleres, at af-
stande, gennemføringer og 
bæringer er udført og mon-
teret korrekt

Fotos + kontrolskema

D Rør, kanaler og installa-
tioner

Tæthed og trykprøvning 100% Under udførelse Korrekt fald og tæthed Fotos + kontrolrapport

E Samlinger m.v. Tæthed 100% Under udførelse Tæthed for vand Fotos + kontrolskema
F Indregulering, gennem-

skylning og udluftning
Kontrolmåling samt vi-
suel.

100% Inden aflevering Korrektindregulering kontrolrapport

Slutkontrol 3.9.7
G Alle emner Visuel og funktionsaf-

prøvning
Alle emner Afslutning Byggeledelse Fotos + kontrolskema

H Rengøring Visuel Alle emner Afslutning Byggeledelse Fotos + kontrolskema
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EL

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation
Materialekontrol 3.9.4

A Generelt alle materialer Visuelt Alle emner Før levering Det skal kontrolleres, at mate-
rialer er i overensstemmelse 
med de givne specifikationer 
som angivet i beskrivelse 

Identifikation + registre-
ring på kontrolskema

Modtagekontrol 3.9.5
B Alle materialer Visuel, kontrol af over-

ensstemmelse med for-
håndsgodkendelser

Alle materialer Før aflæsning Det skal kontrolleres, at mate-
rialer er i overensstemmelse 
med de givne specifikationer 
som angivet i beskrivelse

Kvittering af følgeseddel

Udførelseskontrol 3.9.6
C Kabler fremført i terræn, 

gulv, vægge og loft
Visuelt 100 % Efter udførelse Det skal kontrollers at kabler 

ikke lider nogen unødig last. Og 
at kabler der anvendes ikke har 
skader i kappen

Fotos + tilsynsnotat

D Alt monteringsmateriel Visuel, kontrol af over-
ensstemmelse med mon-
tage-vejledning 

100 % Under udførel-
se

Det skal kontrolleres at alt an-
vendt materiel overholder mon-
tagevejledninger samt gælden-
de reglementer 

Fotos + kontrolskema

Slutkontrol 3.9.7
E Alle emner Visuel Alle emner Afslutning Fotos + kontrolskema
F Rengøring Visuel Alle emner Afslutning Byggeledelse Fotos + kontrolskema
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TILBUD I HOVEDENTREPRISE PÅ OVENNÆVNTE BYGGERI

Tilbudssum overført fra side 2:

Tilbudssum kr.

25% moms kr.

I alt inkl. moms kr.

Skriver kr.

FORBEHOLD:

Nærværende tilbudsliste skal være fuldstændigt udfyldt for tilbudets konditionsmæssige gyldighed.

Underskriften er bindende og gælder for samtlige sider.

Firma:

Adresse:

Telefon:

Kontaktperson:

Firmastempel den 2011.

Underskrift og stempel

Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmateriale af den 
2011.07.26, at udføre entreprisen med samtlige fornødne ydelser, inkl. alle tillæg 
til fuldstændig færdiggørelse for en fast pris.
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HOVEDTILBUDSLISTE 

EUDP
0 Byggepladsarbejder kr.

1 Nedrivning kr.

2 Anlægsarbejder kr.

3 Ydervægge kr.

4 Sokkel kr.

5 Tagkassetter kr.

6 Tagfor kr.

7 Dørhuller kr.

8 Facadebeklædning kr.

9 Udvendigt malerarbejde kr.

10 Grønt tag kr.

11 Dampspærretætning kr.

12 Vinduesplader kr.

13 Lofter kr.

14 Indvendigt malerarbejde kr.

15 VVS kr.

16 Ventilation kr.

SAMLET PRIS EKSKL. MOMS kr.
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0 Byggeplads Antal Enhed Enhedspris EUDP

0.1 Opstilling af en 10 mandskabsvogn inkl. tilslutning af 
vand, afløb og el samt efterfølgende nedtagning og 
bortkørsel. Inkl. rengøring og supplering med 
toiletpapir, servietter, sæbe m.v.

kr.

0.2 Indretning af materialedeponeringsplads kr.

0.3 Levering, flytning og fjernelse af jernplader efter behov, 
uden for kørebanearealer.

kr.

0.4 Afsluttende gennemgang af byggepladsen og 
udbedring af enhver skade der måtte være sket i 
byggeperioden. Herunder retablering af belægninger, 
beplantninger, græs m.v. efter byggeriets afslutning 
inkl. eftersåning og vedligehold heraf det første år.

kr.

0.5 Renholdelse af pladsen kr.

0.6 Retableringer af huller efter byggepladsinstallationer 
udføres.

kr.

0.7 Opstilling, vedligeholdelse, leje og fjernelse af stillads til 
facade og tagarbejde inkl. overdækning

kr.

0.8 kr.
0.9 kr.

SAMLET PRIS, EKSKL. MOMS

at overføre til hovedtilbudslistens side 2 kr.
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Rev:

1 Nedrivning Antal Enhed Enhedspris EUDP

1.1 Eksisterende facadebeklædning, isolering og dampspærre i 
let facade

kr.

1.2 Eksisterende ovenlys kr.

1.3 Eksisterende beboerkonstruktioner i have og forhave kr.

1.4 Eksisterende tagrender og nedløb kr.

1.5 Alle omkostninger inkl. afgifter og containere, leje og kørsel 
skal være indeholdt

kr.

1.6 Eksisterende husnr. skilt kr.

1.7 Eksisterende vinduer og yderdøre kr.

1.8 Eksisterende udvendig vandhane kr.
1.9 Eksisterende elefantriste ved hoveddøre kr.
1.10 Eksisterende udvendig belysning kr.
1.11 Flytning af eksisterende brandhane kr.
1.12 Flytning af eksisterende EL skab (TV) kr.

SAMLET PRIS, EKSKL. MOMS

at overføre til hovedtilbudslistens side 2 kr.
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Energirenovering
Dato: 26.07.2011
Rev:

2 Anlægsarbejder Antal Enhed Enhedspris EUDP

2.1 Optagning af eksisterende fliser for opbevaring i depot kr.

2.2 Afrensning og sortering af eksisterende fliser kr.

2.3 Udførelse af tilstrækkeligt bærelag kr.

2.4 Udførelse af afretningslag kr.

2.5 Udførelse af belægningssten inkl. tilskæringer kr.

2.6 Opgravning langs facade for efterisolering af sokkel kr.

2.7 Tilfyldning omkring sokkel med sandfyld kr.
2.8 Reetablering af belægninger efter efterisolering af sokkel kr.
2.9 Reetablering af arealer med beplantning kr.

SAMLET PRIS, EKSKL. MOMS

at overføre til hovedtilbudslistens side 2 kr.
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Energirenovering Rev:

3 Ydervægge Antal Enhed Enhedspris EUDP

Facademod haven samt tilbygning

3.1
Facadekassetter, selvbærende isolerede elementer på bygningens 
haveside og tilbygning samt afslutninger mod tagelement.

kr.

3.2 Montage af sålbænke, murkrone inddækninger og 
inddækningsprofiler

kr.

3.3 Stålbeslag og lukkestykker kr.

3.4
Udskiftning af eksisterende isolering i eksisterende facadeelementer

kr.

3.5 Etablering af dampspærre på eksisterende facadeelement kr.

3.6 Afstivning af eksisterende facadeelement kr.

3.7 Forankring af facadekassetter til eksisterende konstruktion kr.
3.8 Genmontering af eksisterende vinduer og terrassedøre samt to nye 

vinduer i ny facade.
kr.

Indgangsfacade samt gavl
3.10 Facadekassetter, selvbærende isolerede elementer på bygningens 

indgangsside og gavle med underpuds, samt afslutning mod 
sokkelisolering.

kr.

3.11 Montage af sålbænke kr.
3.12 Stålbeslag og lukkestykker kr.
3.13 Genmontering af eksisterende vinduer og yderdøre kr.
3.14 Forankring af facadekassetter til eksisterende konstruktion kr.

SAMLET PRIS, EKSKL. MOMS

at overføre til hovedtilbudslistens side 2 kr.
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Dato: 26.07.2011
Rev:

4 Sokkel Antal Enhed Enhedspris EUDP

4.1 Renhugning / opretning af eksisternde fundament kr.

4.2 Fugtisolering med koldasfalt kr.

4.3 Afslutning mod nabohus kr.

4.4 Ændring af sokkel ved flytning af terrassedøre. kr.

4.5 kr.

4.6 kr.

4.7 kr.
4.8 kr.
4.9 kr.

SAMLET PRIS, EKSKL. MOMS

at overføre til hovedtilbudslistens side 2 kr.
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5 Tagkonstruktion Antal Enhed Enhedspris EUDP

Tagkassetter på standardtag

5.1 Tagelementskassetter, selvbærende isolerede elementer 
spændende på tværs af bygningen

kr.

5.2 Ovenlyselement kr.

5.3 Samling mellem ovenlyselement og eksisterende trapperum med 
MDF-plade

kr.

5.4 Indbygning af ovenlys med solceller - Solarprisme kr.

5.5 Lukninger omkring taggennemføringer kr.

5.6 Tagrende og tagnedløb kr.

5.7 Tagrende til karnaptag inkl. bøjninger for påføring på nedløb kr.
5.8 Alubeklædning på ovenlyselement kr.
5.9 El-arbejde i forbindelse med tilslutning af solceller kr.
5.10 Udveksling i eksisterende tagkonstruktion for solarprisme kr.
5.11 Perforering af eksisterende tagpap kr.

Tagkassetter på karnapper og tilbygning

5.20 Tagelementskassetter, selvbærende isolerede elementer 
spændende på tværs af karnap 

kr.

5.21 Tagelementskassetter, selvbærende isolerede elementer 
spændende på tværs af  tilbygning

kr.

5.22 Samling mellem 1. sals facadeelement og karnaptag kr.
5.23 Samling mellem 1. sals facadeelement og tilbygningstag kr.
5.24 Perforering af eksisterende tagpap kr.

SAMLET PRIS, EKSKL. MOMS



at overføre til hovedtilbudslistens side 2 kr.
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Energirenovering
Dato: 26.07.2011
Rev:

6 Tagfod Antal Enhed Enhedspris EUDP

6.1 Pålaskning af tømmer for at forlænge spær i udhæng kr.

6.2 Etablering af udluftning i tagfod kr.

6.3 Beklædning af underside udhæng kr.

6.4 Sternbrædder kr.

6.5 Inddækninger omkring skorsten kr.

6.6 Inddækninger på udstikkende limtræsremme kr.

6.7 kr.
6.8 kr.
6.9 kr.

SAMLET PRIS, EKSKL. MOMS

at overføre til hovedtilbudslistens side 2 kr.
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7 Døørhuller m.v. Antal Enhed Enhedspris EUDP

7.1 Etablering af to nye dørhuller kr.

7.2 Lukning af brystning under 3 vinduer i eksisterende facade kr.

7.3 Etablering af lem i gulv kr.

7.4 kr.

7.5 kr.

7.6 kr.

7.7 kr.
7.8 kr.
7.9 kr.

SAMLET PRIS, EKSKL. MOMS

at overføre til hovedtilbudslistens side 2 kr.



DEGNEHUSENE 26

Energirenovering
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Rev:

8 Facadebeklædning Antal Enhed Enhedspris EUDP

8.1 Facadebeklædning af træ på havefacade og tilbygning kr.

8.2 Inddækningsprofiler mellem puds og træbeklædning kr.

8.3 Facadepuds på indgangsfacade og gavl samt sokkel kr.

8.4 kr.

8.5 kr.

8.6 kr.

8.7 kr.
8.8 kr.
8.9 kr.

SAMLET PRIS, EKSKL. MOMS

at overføre til hovedtilbudslistens side 2 kr.
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9 Udvendigt malerarbejde Antal Enhed Enhedspris EUDP

9.1 Træbeskyttelse af alt nyt udvendigt træværk kr.

9.2 kr.

9.3 kr.

9.4 kr.

9.5 kr.

9.6 kr.

9.7 kr.
9.8 kr.
9.9 kr.

SAMLET PRIS, EKSKL. MOMS

at overføre til hovedtilbudslistens side 2 kr.
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Dato: 26.07.2011
Rev:

10 Grønt tag Antal Enhed Enhedspris EUDP

10.1 Et sedumtag af mos inkl. opbygning med flitermåtte, drænlag, 
rod og vandfast membran m.v.

kr.

10.2 Kantafslutning af mos-sedum tagdækning kr.

10.3 kr.

10.4 kr.

10.5 kr.

10.6 kr.

10.7 kr.
10.8 kr.
10.9 kr.

SAMLET PRIS, EKSKL. MOMS

at overføre til hovedtilbudslistens side 2 kr.
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Energirenovering
Dato: 26.07.2011
Rev:

11 Dampspærretætning Antal Enhed Enhedspris EUDP

11.1 Dampspærretætning i træelementer samt tætning af 
eksisterende betonelementer.

kr.

11.2 kr.

11.3 kr.

11.4 kr.

11.5 kr.

11.6 kr.

11.7 kr.
11.8 kr.
11.9 kr.

SAMLET PRIS, EKSKL. MOMS

at overføre til hovedtilbudslistens side 2 kr.
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12 Vinduesplader m.v. Antal Enhed Enhedspris EUDP

12.1 Nye vinduesplader i forbindelse med flytning af vinduer kr.

12.2 Nye lysninger i forbindelse med flytning af vinduer og døre kr.

12.3 Tilpasning af gulve ved flyttede døre kr.

12.4 kr.

12.5 kr.

12.6 kr.

12.7 kr.
12.8 kr.
12.9 kr.

SAMLET PRIS, EKSKL. MOMS

at overføre til hovedtilbudslistens side 2 kr.
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13 Lofter Antal Enhed Enhedspris EUDP

13.1 Nye gipspladelofter på 1. sal kr.

13.2 De- og genmontering af lampeudtag kr.

13.3
Demontering og bortskaffelse af de eksisterende gipspladelofter.

kr.

13.4 kr.

13.5 kr.

13.6 kr.

13.7 kr.
13.8 kr.
13.9 kr.

SAMLET PRIS, EKSKL. MOMS

at overføre til hovedtilbudslistens side 2 kr.
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14 Indvendigt malerarbejde Antal Enhed Enhedspris EUDP

14.1 Malerreparation i forbindelse med flytning af vinduer samt ændret 
lysninger/ viduesplader.

kr.

14.2
Malerbehandling, glasfilt og maling af nye gipsvægge i solarprisme

kr.

14.3 Malerbehandling, glasfilt og maling af nye gipslofter på 1. sal kr.

14.4 kr.

14.5 kr.

14.6 kr.

14.7 kr.
14.8 kr.
14.9 kr.

SAMLET PRIS, EKSKL. MOMS

at overføre til hovedtilbudslistens side 2 kr.
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15 Varme Antal Enhed Enhedspris EUDP

15.1 Forindstillelige radiatorventiler og termostater kr.

15.2 Genmontering af udvendig vandhane kr.

15.3 Flytning af en radiator inkl. rørarbejde kr.

15.4 Ny radiator inkl. rørarbejde kr.

15.5 Demontering og bortskaffelse af en radiator kr.

15.6 kr.

15.7 kr.
15.8 kr.
15.9 kr.

SAMLET PRIS, EKSKL. MOMS

at overføre til hovedtilbudslistens side 2 kr.
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16 Ventilation Antal Enhed Enhedspris EUDP

16.1 Kontrolventiler kr.

16.2 Kanaler kr.

16.3 Reguleringsspjæld kr.

16.4 Lyddæmpere kr.

16.5 Afkast- / indtagshætter til montering på tag kr.

16.6 Teknisk isolering kr.

16.7 Ventilationsanlæg med genvinding inkl. automatik kr.
16.8 kr.
16.9 kr.

SAMLET PRIS, EKSKL. MOMS

at overføre til hovedtilbudslistens side 2 kr.
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1. Orientering

1.1 Generelt

bips B2.010, Basisbeskrivelse - byggesag/september 2008 er sammen med denne 

projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Hvor der i nærværende beskrivelse ikke er udført nogen supplerende tekst, gælder 
basisbeskrivelsens tekst. Tekst i nærværende beskrivelse supplere basisbeskrivel-
sen, men erstatter IKKE dennes tekst med mindre det direkte er anført.

1.2 Byggesagen

1.2.1 Generelt

Albertslund konceptet består af et større EUDP projekt, hvor Degnehusene 26 er 

en del af dette store projekt, der i dette tilfælde går ud på at finde metoder for 

fremkommelig energirenovering for en industrialiseret bolig fra 1960’erne.

Ideen med et EUDP projekt er at udnytte og udvikle danske erhverspotentialer på 

eneriområdet, samt en række energipolitiske mål herunder – forsyningssikkerhed, 

et renere miljø og omkostningseffektivitet. Der er derfor tilknyttet nogle producen-

ter til dette projekt, som er med til at udvikle de rette løsninger.

EUDP vinkelen på et projekt er præfabrikerede løsninger som løfter huset for at 

opnå så lavt et varmetab som muligt.

Som led i EUDP projektet (Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsPro-

gram) skal taget forsynes med nye tagkassetter med et grønt energitag inkl. de 

følgearbejder det medfører, ydervæggene samt sokkel skal efterisoleres og der 

etableres et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Energitaget vil foruden det 

grønne tag bestå af ovenlys og solceller (solarprisme). I prismet indbygges et tek-

nikrum, hvor et ventilationsanlæg med varmegenvinding placeres.

1.2.2 Entrepriser/arbejder

1.2.3 Bygherreleverancer

Ad stk. 2. Entreprenørens påtale skal ske inden anvendelse og senest 2 arbejdsda-

ge efter modtagelsen. 

1.3 Projektorganisation

Bygherre: Albertslund forsyning

Vognporten 9

2620 Albertslund

Att.: Hans-Henrik Høgh

Projekt og byggeledelse: NIRAS 

Rådgivende ingeniører

Sortemosevej 2

3450 Allerød

Att.: Morten Dam Hansen / Signe Sewerin Glaven
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1.4 Projektmaterialet

1.4.1 Beskrivelser
Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er følgende udgaver 

gældende:

• bips Basisbeskrivelse – maling, publikation B216, udgave 2003-12-11

• bips B223 Basisbeskrivelse – beklædninger, monteret

• Bips B224 Basisbeskrivelse – tagdækning, udgave: marts 2006
• bips B2.120, Basisbeskrivelse – jord/januar 2009

• bips B2.125, Basisbeskrivelse – jordarbejder for ledninger/marts 2009

• bips B2.240 Basisbeskrivelse – murværk / december 2009

• bips B2.270, Basisbeskrivelse – træ generelt/februar 2009

• bips B2.290, Basisbeskrivelse – skeletkonstruktioner/april 2010

• bips B2.320, Basisbeskrivelse – fuger/december 2008

• bips B2.350, Basisbeskrivelse – lofter/maj 2009

• bips B2.371, Basisbeskrivelse – døre, vinduer og porte, montage/marts 2010

• bips B2.410, Basisbeskrivelse – vvs/marts 2009

• bips B2.420, Basisbeskrivelse – afløb i jord/april 2009

• bips B2.430, Basisbeskrivelse – ventilation i jord/april 2009

• bips B2.450, Basisbeskrivelse – el/maj 2009

• bips B2.510, Basisbeskrivelse – befæstelser/maj 2009

1.4.2 Tegninger/bygningsmodeller

Tegninger og beskrivelser fremgår af tegningsfortegnelsen 

1.5 Fælles værktøjer

1.5.1 Bygherreformularer

1.5.2 Digital kommunikation

1.6 Pålæg

1.6.1 Arbejdsklausul

1.6.2 Evaluering
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2. Referencer

2.1 Generelt

Ad stk. 1. Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennævnte

udvalgte referencer ligeledes gældende.

2.2 Bekendtgørelser

• ILO-Konvention nr. 94:

Bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1957 om Danmarks ratifikation af den af den 

Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om 

arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Udenrigsministeriet.

• BEK om OPP:

Bekendtgørelse nr. 1394 af 17. december 2004 om anvendelse af offentlig-

privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Erhvervs- og Byggestyrelsen.

med senere ændringer:

Bekendtgørelse nr. 241 af 11. april 2008 om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Ad stk. 2. med senere ændringer:

Bekendtgørelse nr. 1422 af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om 

projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø.

Ad stk. 3. med senere ændringer:

Bekendtgørelse nr. 1423 af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om 

indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder

Bekendtgørelse nr. 53 af 20. januar 2009 om ændring af bekendtgørelse om ind-

retning af byggepladser og lignende arbejdssteder.

Ad stk. 4. med senere ændringer:

Bekendtgørelse nr. 423 af 23. april 2010 om ændring af bekendtgørelse om bygge-

og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts.

2.3 Cirkulærer

• Fastpriscirkulæret

Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsar-

bejder mv. Bygge- og Boligstyrelsen. 

samt 

cirkulære nr. 9784 af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og 

tid på bygge- og anlægsarbejder mv. 

Erhvervs- og Boligstyrelsen.

2.4 Danske standarder

2.5 Øvrige referencer
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3. AB 92
AB 92 er gældende for projektet. 

A. Aftalegrundlaget

Almindelige bestemmelser

§ 1.

stk. 1 Nærværende byggesagsbeskrivelse indeholder uddybende og præcise-

rende bestemmelser til AB 92 samt enkelte fravigelser.

Bygherrens udbud

§ 2.

stk. 1 Arbejdet udbydes til fast pris og tid, med en fastprisperiode på 12 må-

neder.

De bestemmelser i Erhvervs- og Byggestyrelsens (tidligere Bygge- og Boligstyrel-

sen) cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som skal være gæl-

dende for entreprisen, er indarbejdet i udbudsmaterialet, og cirkulæret er ikke en-

treprisegrundlag. Der udbetales ikke udregningsvederlag/gebyr.

stk. 2 For tilbuddet gælder nedennævnte i den angivne rækkefølge:

- Det samlede udbudsgrundlag fremgår af udbudsbrevet

- Tilbudsliste (TBL)

- Byggesagsbeskrivelse inklusive AB 92, 

- Arbejdsbeskrivelser

- Tegninger i henhold til den udleverede dokumensliste

- De bydende skal inden afgivelsen af tilbud selv gøre sig bekendt med ar-

bejdsvilkårene på stedet og de lokale forhold, der er nødvendige for til-

budsgivningen. Ekstrakrav på grund af manglende kendskab til arbejdsvil-

kårene på stedet og de lokale forhold, vil ikke blive honoreret. 

stk. 3 Entreprenøren skal anmelde arbejdet til Arbejdstilsynet inden arbejdet 

påbegyndes. Arbejdet anmeldes til den/de lokale kreds/kredse. 

Entreprenøren skal sikre, at samtlige medarbejdere, herunder evt. underentrepre-

nører har kendskab og adgang til kopi af anmeldelsen.

Arbejdet skal påbegyndes i medio marts 2012, og følgende aktiviteter skal være 

afsluttet i løbet af 1 uge: 

- kopi af entreprenørens ansvarsforsikring

- sikkerhedsstillelse skal være afleveret til byggeledelsen

- kopi af anmeldelse af arbejdet til Arbejdstilsynet skal være afleveret til 

byggeledelsen 

- godkendt arbejdsplan i henhold til skal være afleveret til byggeledelsen

- godkendt kvalitetsplan i henhold til skal være afleveret til byggeledelsen

- godkendt kontrolplan i henhold til skal være afleveret til byggeledelsen

- godkendt miljøplan i henhold til skal være afleveret til byggeledelsen

- fotoregistrering skal være afsluttet og afleveret til byggeledelsen

- skure med de nødvendige installationer og målere skal være etableret

- affaldshåndteringssystem skal være etableret

- godkendt plan for sikkerhed og sundhed i henhold til afsnit 5 samt bilag 1 

skal være afleveret til byggeledelsen
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Arbejdet skal være fuldført og klar til aflevering senest den 1. juli 2012.

stk. 6 Udbudsmaterialets tilbudsliste skal anvendes. Tilbudslisten indsendes el-

ler afleveres i lukket kuvert mærket som angivet i udbudsbrevet. Samtlige poster i 

tilbudslisten skal være fuldstændig udfyldt, og bygherren vil ellers være berettiget 

til at betragte tilbuddet som ukonditionsmæssigt.

Entreprenørens tilbud

§ 3.

stk. 4 Den enkelte entreprenør har pligt til at orientere sig i andre relevante 

beskrivelser for arbejder, der støder op til hans eget arbejde samt orientere sig om 

de eksisterende forhold på ejendommen, herunder byggegrundens beskaffenhed.

Alle de på tilbudsdagen gældende afgifter, skal være indeholdt i tilbuddet, dog skal 

merværdiafgift angives særskilt.

Udbudsdokumenterne supplerer hinanden og alle i det samlede udbudsmateriale 

anførte ydelser skal være indeholdt i tilbuddet.

stk. 5 De to lavestbydende entreprenøren, skal vedstå deres tilbud i 40 ar-

bejdsdage. Dette er en fravigelse af AB 92, men i overensstemmelse med tilbuds-

loven.

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv.

§ 5.

stk. 1 Tilbudsgiveren er kun berettiget til at udstede én transport på sit tilgo-

dehavende hos bygherren. Transporten kan kun ske til bank eller sparekasse, som 

skal godkendes af bygherren.

Uanset transport af entreprisesummen kan bygherren til enhver tid modregne i 

denne for både modkrav, der på noteringstidspunktet var forfaldne, og uforfaldne 

modkrav og uanset om disse vedrører denne byggesag eller andre mellemværen-

der mellem bygherren og entreprenøren. Enhver anmodning om udbetaling af 

transporterede beløb skal af entreprenøren være påtegnet transporten.

stk. 4 Bygherren skal senest ved kontrakt/acceptforhandlingerne skriftligt ori-

enteres om valg af underentreprenører og leverandører.

stk. 5 Entreprenøren skal i aftaler med underentreprenører og underleverandø-

rer sikre, at denne bestemmelse er gældende.

Entreprenøren skal på forlangende fremlægge dokumentation herfor.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Sikkerhedsstillelse skal foreligge ved entrepriseaftalens indgåelse.

Entreprenørens sikkerhedsstillelse

§ 6.

stk. 1 Sikkerhedsstillelse skal ydes som en anfordringsgaranti, i overensstem-

melse med AB 92´s bestemmelser.
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Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 7.

Bygherren stiller ikke sikkerhed.

C. Entreprisens udførelse

Arbejdsplan og afsætning

§ 9.

stk. 2 Entreprenøren er ansvarlig for egne afsætninger, selv om disse måtte 

være foretaget i samråd med byggeledelsen.

Projektgennemgang, dokumentation og prøver

§ 11.

stk 4 Enhver entreprenør er – uanset tidspunkt – pligtig til at rette fejl begået 

af ham selv og egne folk og pligtig at betale for ændringer og reparationer på an-

dre entreprenørers allerede udførte arbejder, der er en følge af hans egne eller 

hans folks fejl. Ved kassation af et stykke arbejde har entreprenøren pligt til at 

fremme arbejdet, således at tidsplanen overholdes. Eventuelle ekstraudgifter er 

bygherren uvedkommende.

Ændringer i arbejdet

§ 14.

stk. 2 Intet ekstraarbejde må igangsættes uden skriftlig aftale, hvor ydelsen er 

prisfastsat. Det er entreprenørens pligt rettidigt at udfærdige skriftlige aftaler i 

form af aftalesedler, såfremt denne mener, at et arbejde falder uden for entrepri-

sen. Entreprenøren er ansvarlig for, at der ikke opstår forsinkelser grundet mang-

lende aftale om ekstraarbejder.

Krav om ekstraarbejde skal rejses i så god tid, at bygherren har mulighed for at 

tage stilling til kravet.

stk. 3 Denne bestemmelse gælder også når ændringerne vedrører arbejder, 

hvorom der gælder deltilbud. 

stk. 4 Der henvises til tilføjelsen til § 14, stk. 2.

Såfremt ændringsarbejdet udføres som regningsarbejde, er entreprenøren forplig-

tet til at dokumentere opgørelse over eventuelle ekstraarbejder og dekorter gen-

nem fremlæggelse af priskuranter, originale ugelister, arbejdssedler, akkordopgø-

relser samt fakturaer o.l.

Arbejdssedler (dagsrapporter) med angivelse af materiel, materialer og mandskab 

vedrørende regningsarbejder skal løbende afleveres til byggeledelsen til godken-

delse og påtegning senest 3 arbejdsdage efter hver arbejdsdag på det pågældende 

regningsarbejde.

Før ændringer og ekstraarbejder iværksættes som regningsarbejder, skal entre-

prenøren – såfremt bygherren anmoder herom – udarbejde et skønsmæssigt og 

uforbindende overslag.

Byggemøder

§ 19.

stk. 1 Entreprenøren skal påregne, at der afholdes byggemøder hver uge.
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Gør entreprenøren ikke ved følgende byggemøde indsigelse mod det i referatet an-

førte, betragtes dette som godkendt og bindende for begge parter.

Entreprenøren skal til hvert byggemøde give detaljerede oplysninger om arbejdets 

stade, fremdrift miljø, arbejdsmiljø og ressourcebrug mv. Aktivitetsforløbet i hen-

hold til gældende tidsplan skal gennemgås og fornøden dokumentation for gen-

nemførelse af planlagte, kritiske aktiviteter skal på forlangende forelægges.

Entreprenøren skal oplyse om eventuelle ekstrakrav, som måtte være konstateret 

siden sidste byggemøde. Undladelse heraf betragtes som udtryk for, at sådanne 

krav ikke findes, og krav som fremlægges efterfølgende kan afvises.

Samvirke med andre entreprenører

§ 20.

stk. 1 Vedrørende arbejder, der samtidig med denne entreprise udføres for 

bygherren, og som har eller kan få indflydelse på nærværende entreprise, henvises 

til SAB 1 - Arbejdsplads mv.

D. Bygherrens betalingsforpligtelse

Betaling

§ 22.

stk. 1 Faktura skal fremsendes til rådgver med angivelse af kontraktmæssigt 

udført arbejde, i henhold til udbudsmaterialet.

Bygherrens betalingsfrist er 30 arbejdsdage efter modtagelse af faktura med de 

krævede oplysninger.

Såfremt fakturaen ikke fremsendes som anvist udskydes betalingsfristen indtil 

bygherrens er opfyldt.

stk. 2 For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret på byggepladsen, 

kan acontobetaling ydes mod særlig sikkerhedsstillelse. 

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse

§ 24.

De i stk.1 nr. 1 til og med nr. 5 nævnte forsinkelsesårsager berettiger kun til tids-

fristforlængelse i det omfang, forholdene virker forsinkende på arbejder, der ligger 

på den kritiske vej i arbejdsplanen. 

Mindre tidsenheder end halve arbejdsdage accepteres ikke.

ad § 24, stk. 1, 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse

§ 25.

stk. 2 Der er fastsat en dagbod på 0,2 % af entreprisesummen ekskl. moms 

for påbegyndt arbejdsdag, hvormed det i tidsplanen fastlagte afleveringstidspunkt 

overskrides.

Bygherren kan modregne et eventuelt dagbodskrav i slutopgørelsen eller i a conto 

beløb.
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G. Mangler ved arbejdet

Mangler påvist ved afleveringen

§ 31.

stk. 4 Bygherren kan modregne et eventuelt udbedringskrav i slutopgørelsen 

eller i a conto beløb.

Mangler påvist efter afleveringen

§ 32.

stk. 3 Det er alene bygherrens afgørelse om afhjælpningen kan udskydes til 

foretagelse sammen med eventuel afhjælpning efter godkendt 1-års eftersyn.

Ved en udskydelse til 1-års eftersynet, er det en forudsætning, at manglen ikke 

forværres derved.

H. 1- og 5-års eftersyn

5-års eftersyn

§ 38.

stk. 2 Har bygherre ikke indkaldt til 5-års eftersyn som nævnt i stk. 1, skal en-

treprenøren skriftligt indkalde bygherre til eftersyn med mindst 10 arbejdsdages 

varsel.

I. Særligt om ophævelse

Bygherrens hæveret

§ 40.

stk. 1 En forsinkelse på 15 arbejdsdage betragtes som værende væsentlig og 

som værende til væsentlig ulempe for bygherren.
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4. Byggeplads

4.1 Generelt

4.2 Bestemmelser

4.2.1 Generelt

4.2.2 Myndighedsforskrifter og vejledninger

4.2.3 Myndighedstilladelser og anmeldelser

4.2.4 Håndtering af materialer og produkter

4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen

Entreprenørens faste pris er baseret på byggepladsen

Degnehusene 26

2620 Albertslund

som den henligger ved besigtigelsesmøde den 23. august 2011 kl. 10.30.

Entreprenøren skal foretage en registrering af de bygningsdele, der findes i eller 

grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader 

skal være registreret før arbejdets påbegyndelse.

Lokaliteterne overtages ryddede for alt løst inventar. Fast inventar mv. fjernes af 

de respektive entreprenører, i det omfang dette fremgår af arbejdsbeskrivelserne.

4.4 Eksisterende forhold

De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af situationsplanen. 

4.5 Bygherrens afsætninger

Hovedentreprenøren afsætter, vedligeholder og fjerner kotefikspunkter til brug for 

alle entreprenører efter aftale med byggeledelsen.

4.6 Byggepladsens indretning

4.6.1 Byggepladstegning

Byggepladsforhold er vist på tegning situationsplanen. 

4.6.2 Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning

4.6.3 Aflukning

Interimslukning

Hovedentreprenøren leverer, monterer, vedligeholder og fjerner interimsaflukning 

af bygningen. Vindueshuller aflukkes med trærammer beklædt med plast. Døråb-

ninger lukkes med interimstrædøre, som forsynes med cylinder i låsesystemet.
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4.6.4 Vagtordning

4.6.5 Tyverisikring

4.6.6 Skiltning

4.6.7 Førstehjælpskasser

Hovedentreprenøren skal levere og vedligeholde en førstehjælpskasse med øjen-

skyller til brug for alle entreprenører. 

4.6.8 Brandslukningsmateriel

Hovedentreprenøren skal levere og vedligeholde fælles brandslukningsmateriel.

4.7 Byggepladsens færdselsarealer

4.7.1 Parkering

Privatparkering skal ske på fællesparkeringspladsen ved gavlen af bygningen.

4.7.2 Udendørs færdselsarealer

Ad stk. 2. Byggepladsveje inklusiv aflæsningssteder er dimensioneret til et maksi-

malt akseltryk svarende til personlast.

4.7.3 Færdselsarealer i bygninger

4.7.4 Afdækning af huller i færdselsarealer

Ad stk. 2. Hovedentreprenøren sørger for afdækning af brønde i adgangsveje -

herunder vedligeholdelse og fjernelse af afdækning, når de permanente dæksler 

monteres.

4.7.5 Etablering af rækværk i færdselsarealer

4.7.6 Belysning af færdselsarealer

4.7.7 Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer

Hovedentreprenøren forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger på byggeplad-

sens færdselsarealer.

4.7.8 Oprydning og renhold af færdselsarealer

Hovedentreprenøren renholder færdselsarealer i bygningen for støv og lignende, 

som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette vil ske minimum en gang 

om ugen.

4.8 Skurby og oplagsplads

4.8.1 Skurforhold

Hovedentreprenøren leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner følgende skure, der 

stilles til rådighed for alle entreprenører:

• Et fælles velfærdsskur med toilet, bad, håndvaske, omklædningsfaciliteter samt 

spiseplads

Hovedentreprenøren sørger for det daglige renhold af fælles skur samt for opfyld-

ning af sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder.

Retablering af terræn efter skure foretages af hovedentreprenøren.
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4.8.2 Oplagsplads

Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og retablerer de på 

byggepladstegning viste oplagspladser. 

Der er mulighed for at have nogle materialer / materialecontainer stående på 

græsareal overfor indgangen.

4.8.3 Teltværksteder

4.8.4 Affaldshåndtering og affaldscontainer

Hovedentreprenøren sørger for opstilling, mærkning med affaldsfraktioner, for 

tømning af affaldscontainere i byggeperioden samt for efterfølgende fjernelse.

Bygningsaffaldet skal sorteres efter gældende regler.

Alle udgifter til bortskaffelse af affald herunder miljø- og affaldsafgifter - afholdes 

af bygherren efter dokumentation.

4.8.5 Belysning i skurby og på oplagsplads

4.8.6 Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads

4.8.7 Oprydning i skurby og på oplagsplads

I fællesområder er hovedentreprenøren ansvarlig for oprydning og renhold.

4.9 Arbejdsområder

4.9.1 Afdækning af huller i arbejdsområder

Hovedentreprenøren afdækker udsparinger i tagdæk.

4.9.2 Etablering af rækværk i arbejdsområder

4.9.3 Belysning i fælles arbejdsområder

I fælles arbejdsområder, hvor flere entreprenører arbejder samtidigt, leverer, op-

sætter, vedligeholder og fjerner hovedentreprenøren arbejdsbelysningen.

4.9.4 Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder

Hovedentreprenøren sørger for interimsopvarmning og udtørring af bygning.

Hovedentreprenøren sørger for snerydning, afisning og grusning af arbejdsområ-

der.

4.9.5 Oprydning og renhold i arbejdsområder

Hovedentreprenøren renholder arbejdsområder for støv og lignende, som ikke kan 

henføres til en bestemt entreprenør. Dette skal minimum ske én gang om ugen.

4.10 Tekniske hjælpemidler

4.10.1 Kraner og materielehejse

4.10.2 Personelevatorer

4.10.3 Stillads og arbejdsplatform

Hovedentreprenøren opstiller, ombygger, vedligeholder og fjerner fællesstillads. 
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Hovedentreprenøren er pligtig til, at sørge for alle midlertidige stilladser, hejs, kra-

ner, afstivninger, redskaber, målelægter, afdækninger, sikringsforanstaltninger 

m.v., som er en forudsætning for udførelse af entrepriserne og for at opfylde myn-

dighedernes forordninger og krav. 

Fællesstilladset stilles til rådighed for alle entreprenører i forbindelse med følgende 

arbejder:

• Tag

4.11 Forsyning til byggeplads

4.11.1 Vand og afløb

Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. må-

ler til byggebrug og skurby for alle entreprenører.

Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner afløb til skurby for alle en-

treprenører.

Forsyningerne frem til byggeplads og skurby etableres i frostsikker udførelse af 

hovedentreprenøren.

4.11.2 El

Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug 

for alle entreprenører.

Hovedentreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner en elmåler, der 

indbygges i byggepladsens hovedtavle.

Elforbruget betales af bygherre.

4.11.3 Kommunikation

4.12 Særlige forhold ved bygninger i brug

4.12.1 Generelt

Arbejde må tidligst påbegyndes kl. 7.00, og det skal afsluttes senest kl. 17.00.

Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle 

beboere/ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner.

Der må ikke benyttes radio og lignende på lokaliteten.

Adgang til lokaliteter i brug skal ske efter følgende regler:

• Hovedentreprenøren forestår administration af nøgler.

4.12.2 Information til tredjemand

4.12.3 Midlertidig drift
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5. Sikkerhed og sundhed

5.1 Generelt

5.1.1 Organisation

Bygherren har udpeget hovedentreprenøren til at varetage rollen som sikkerheds-

koordinator.

Øvrig organisation fremgår af punkt 1.3 Projektorganisation.

5.1.2 Byggepladskoordinering

5.1.3 Sikkerhedsmøder

5.2 Plan for Sikkerhed og Sundhed

Sammenhæng mellem projektmaterialet og indholdsfortegnelsen til Plan for Sik-

kerhed og sundhed fremgår af bilag 1.

5.3 Arbejdsmiljø

5.3.1 Generelt

Alt arbejde skal planlægges og udføres således, at den, der udfører arbejdet, ikke 

udsættes for risiko, uheld eller sundhedsskadelige påvirkninger

Ved alternative muligheder for anvendelse af teknologi, arbejdsprocesser, stoffer 

eller materialer, skal vælges de løsninger, der giver lavest belastning på menne-

sker og miljø. 

5.3.2 Begrænsning af støjgener

Støjende maskinel må ikke anvendes. Maskinel må ikke anvendes uden for normal 

dag arbejdstid. 

5.3.3 Begrænsning af skader og gener fra vibrationer

5.3.4 Begrænsning af støvgener

Slibemaskinel og skæremaskinel skal være forsynet med støvsug. 

Der må ikke fejes – støvsuger skal anvendes 

5.3.5 Begrænsning af ergonomiske gener

Det påhviler entreprenøren at anvende udstyr som sikrer at ergonomisk gode ar-

bejdsstillinger kan opnås.

5.4 Forholdsregler ved farlige arbejder
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6. Omgivende miljø

6.1 Generelt

Miljømålsætningerne skal overordnet sikre, at miljømæssige gener og skadelige 

virkninger på det omgivende miljø, herunder områdets brugere samt overfor de 

ved byggearbejdet beskæftigede i videst mulige omfang hindres.

Det påhviler enhver entreprenør at sikre at gældende love, cirkulærer og bekendt-

gørelser angående miljø på arbejdspladsen overholdes. 

Miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejder skal overholdes som 

foreskrevet af de lokale miljømyndigheder 

6.2 Støj

Støjbelastningen overfor beboere og naboer skal være så lille som mulig. Der må 

ikke spilles radio på stillads og tag.

6.3 Vibrationer

Unødige vibrationer må ikke forekomme af hensyn til eksisterende bygningsdele.

6.4 Støv

Unødige støvgener må ikke forekomme af hensyn til de beskæftigede, beboere og 

naboer.

6.5 Emissioner til atmosfæren

Entreprenøren skal aktivt undersøge subsidiering af materialer og udstyr med hen-

blik på at reducere emission til atmosfæren.

6.6 Spild af olie og kemiske produkter
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7. Kvalitetsstyring

7.1 Generelt

7.2 Byggeledelsen

7.3 Byggemøder

7.4 Kvalitetsplan

Ad stk. 1. Senest 3 arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entre-

prenøren fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 3 arbejdsdage efter 

byggeledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren 

fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse.

7.5 Projektgennemgangsmøde

Ad stk. 2. Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen se-

nest 3 arbejdsdage inden projektgennemgangsmødets afholdelse.

7.6 Opstartsmøder for arbejder

Mødetidspunktet for opstartsmødet aftales med byggeledelsen.

7.7 Entreprenørens kontrol og dokumentation

7.7.1 Generelt

7.7.2 Styring af udførelsesdokumenter

7.7.3 Arkivering af dokumentation

7.7.4 Kontroldokumentation

Kontroldokumentation skal afleveres i 3 stk. samlede sæt ved afleveringsforretnin-

gen.

7.7.5 D&V-dokumentation

D&V-dokumentation skal afleveres 5 arbejdsdage inden afleveringsforretningen.

7.8 Aflevering

7.9 Kvalitetssikring efter aflevering



Albertslund kommune DEGNEHUSENE 26

Dato : 26.7.2011

Byggesagsbeskrivelse Rev.dato:

8. Tidsstyring Side : 19/20

<x>

8. Tidsstyring

8.1 Generelt

8.2 Tidsplan

Ad stk. 4. Entreprenøren skal senest 5 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgå-

else fremsende en arbejdsplan til byggeledelsen.

8.3 Vejrligsdage

I entreprenørens arbejdsplan, som er en del af den accepterede tidsplan, skal ind-

regnes påregnelige vejrligsdage. Entreprenøren skal således i sit tidsplansoplæg 

påregne, at arbejdet på grund af vejrliget sinkes 2 arbejdsdage pr. mdr. i vinterpe-

rioden og 1 arbejdsdag pr. måned uden for vinterperioden. 

Vejrligsdage opsummeres i byggemødereferaterne – de indregnede dage fratræk-

kes måned for måned. 

Entreprenøren skal straks skriftligt og uden ophold meddele krav om vejrligsdag(e) 

til byggeledelsen. I den skriftlige meddelelse skal årsag til vejrligsdag(e) angives, 

jf. AB92, §24 stk.3. 

Indstilles arbejdet på grund af dårligt vejr, skal dette straks meddeles byggeledel-

sen.
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Bilag 1, Grundlag for Plan for sikkerhed og sundhed
Bilaget viser sammenhængen mellem byggesagsbeskrivelsens punkter og ind-

holdsfortegnelse i Plan for Sikkerhed og Sundhed

Indholdsfortegnelse for Plan for Sikkerhed og Sundhed

1. Orientering om byggesagen (byggesag punkt 1.2)

2. Organisation (byggesag punkt 1.3 eller 5.1.1)

3. Sikkerhed og sundhed

3.1 Plan for sikkerhed og sundhed (byggesag punkt 5.2)

3.2 Sikkerhedsmøder (byggesag punkt 5.1.3)

3.3 Kontrol og tilsyn (byggesag punkt 5.1 og 5.2)

3.4 Arbejdsmiljø (byggesag punkt 5.3)

3.5 Farlige arbejder 

(byggesag punkt 5.4, arbejdsbeskrivelse punkt 2.5, 3.8 og 4.13)

3.6 Omgivende miljø (byggesag punkt 6, arbejdsbeskrivelse punkt 2.6)

4. Byggeplads

4.1 Generelt (byggesag punkt 4.1)

4.2 Bestemmelser (byggesag punkt 4.2)

4.3 Eksisterende forhold (byggesag punkt 4.4)

4.4 Byggepladsens indretning (byggesag punkt 4.6)

4.5 Byggepladsen færdselsarealer (byggesag punkt 4.7)

4.6 Skurby og oplagsplads (byggesag punkt 4.8)

4.7 Arbejdsområder (byggesag punkt 4.9)

4.8 Tekniske hjælpemidler (byggesag punkt 4.10)

4.9 Forsyning til byggepladsen (byggesag punkt 4.11)

5. Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplan

5.1 Tidsplan

5.2 Byggepladstegning
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1 Baggrund 

Registreringen af boligen er udført i forbindelse med et EUDP projekt for at få fastlagt 

bærendekonstruktioner, isoleringsforhold, væsentlige kuldebroer samt installationer og 

deres føringsveje.

Registreringen er foregået både udvendigt og indvendigt.

Vurderingen af bygningsdelene er udført på baggrund af visuel registrering. Der er ikke 

udført destruktive prøver, men der var udført et hul i loftskonstruktionen på 1. sal, så det var 

muligt at se selve tagkonstruktionen.

1.1 Baggrundsmateriale

Der har ikke været indhentet al eksisterende tegningsmateriale, men følgende tegninger har 

været til rådighed:

- Eksisterende facadetegninger, indgangsfacade (uden tegningsnr.) og havefacade, 

tegningsnr. 36 A 

- Eksisterende snittegning med angivelse af forslag til nyt tag.

- Eksisterende installationstegninger, tegningsnr. 410 og  411.

1.2 Overordnet beskrivelse

Bebyggelsen er beliggende på Degnehusene 26 i Albertslund som en del af det område der 

kaldes Røde Vejrmølle Parken.

Bebyggelsen er opført i 1967, er et enderækkehus og består af en stueetage med to 

tilbyggede karnapper samt en tilbygning og en 1. sal. Til bebyggelsen hører desuden et skur 

sakt et halvtag.

2 Registrerede bygningsdele

I det efterfølgende er de bygningsdele som er regitreret kort beskrevet. Tilsvarende er der et 

bilag med billeder af de beskrevet bygningsdele.

2.1 Udvendige bygningsdele

2.1.1 Sokler

Soklen er ikke udført ens på hele huset. På havesiden er den langs karnappen ved køkkenet 

ført lodret ned, mens den langs resten af havefacaden er udført med en vinkel, så soklen er 

breddere end selve ydervæggen.

Langs indgangsfacaden, tilbygningen og gavlen er soklen ført lodret ned svarende til beton 

ydervægselementet.
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2.1.2 Facader og gavl

Rækkehuset består af en havefacade, en indgangsfacade inkl. facader på tilbygning samt en 

gavl.

Havefacaden

Havefacaden består af nogle store vinduepartier med træbeklædte brystninger. Mellem to 

karnapper er der en overdækket terrasse, hvor taget er fastgjort med en bjælke på den 

oprindelige ydervæg. Der er nogle væsentlige kuldebroer ved  de bolte, som fastgør bjælken. 

Ved modullinierne er der placeret synlige betonsøjler. Disse søjler udgør ligeledes nogle 

væsentlige kuldebroer idet, at de er placeret halvt ude af facadekonstruktionen. 

I havefacaden er to havedøre placeret ved hjørner mellem karnap og stue hvilket betyder, at 

der kun er henholdsvis 55 mm og 80 mm mellem ydervæg og havedør, når havedøre er 

åbne.

Ud for køkken er der en vandhane samt et elstik.

Indgangsfacaden samt facader på tilbygning

Facaden er udført i beton-sandwichelementer afsluttet udvendigt med en malet pudset 

overflade.

Der er en synlig søjle ved gavlfacaden.

Facaderne på tilbygningen ved indgang er beklædt med træ.

Gavl

Gavlen er udført som indgangsfacaden. Langs gavlen er placeret en brandhane, et skilt samt 

et elskab (TV). Afstanden til gavlen er følgende:

Brandhane ca. 150 mm

Skilt ca. 200 mm

El skab ca. 40 mm

2.1.3 Tagrender og tagnedløb

Tagnedløb er udført i plastik. På havesiden er der to nedløb som er ført til kloak / 

regnvandstønde. Disse nedløb tager alt tagvand fra selve rækkehuset inkl. karnapper og 

havltag over terrasse.

På indgangssiden er der et nedløb som afvander halvtag og skur samt et nedløb som 

afvander tilbygning. Tagrende på tilbygning er ført skjult.

2.1.4 Vinduer og døre
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Vinduerne i stueetagen er 2 lags termoruder med trækarme fra 2004 og med en Ug – værdi 

på 1,2. 

Vinduerne på 1. sal er lavenergi ruder med trærammer fra 2003. Gummikanten langs

Af tegningsmaterialet fremgår det hvilke vinduer er der oplukkelige.

2.1.5 Tag inkl. ovenlys

Hele rækkehuset har ”fladt tag” udført med tagpap. Udhæng på karnap ved stue samt 

overdækning på terrasse er udført med bølgeplastplader.

Tagpap på tag af tilbygning er langs ydervæggen på det oprindelige rækkehus ført lidt op af 

facaden, men det er ikke afsluttet med en skinne eller fræset ind i væggen.

Tagkonstruktionen er isoleret med 100 mm mineraluld.

Over trapperum er udført et ovenlys. Det har enten været utætheder eller vinduet har stået 

åbent, for der er tydelige fugtskjolder ned langs lysskaten. 

2.2 Udvendig belægning og beplantning

Der er udført fliser langs have- og indgangsfacade. Langs gavlen er der græs. Ved gavlen er 

der plantet en hæk mens der mod naberækkehuset er udført et hegn.

2.3 Væsentlige kuldebroer

Der er væsentlige kuldebroer ved sokkel, langs bund ved hoveddør, ved udvendige sunlige 

søjler som er placeret halvt inde i ydervæggen samt ved blote der fastgør bjælke ved 

terrasse.

2.4 Tekniske installationer

Rørføring

Al indvendig rørføring er på etagerne ført i gulvkonstruktionen. Fra teknikskab i bryggers er 

der ført lodrette rør til 1. sal.

Radiatorer

I forbindelse med udførelsen af karnapper  og tilbygning i stueetagen er der ændret på 

placeringen, antal og størrelsen på enkelte radiatorer. Ændringerne fremgår af 

tegningsbilaget.

Ventilation

Der er udsugning fra badeværelser, byggers og køkken. Placeringen af kontrolventiler 

fremgår af tegningsbilag.

I køkken er der ikke monteret en emhætte men blot en rist over komfur.

Bilag: skitser
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