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Introduktion

0

INTRODUKTION.

0.1

KORT BESKRIVELSE.
Projektbeskrivelsen indeholder i hovedtræk blandt andet følgende arbejder:
•
•
•
•
•

Udskiftning af vinduer og altanpartier mod gade og gård.
Reparation af facader og altaner.
Etablering af nye altaner mod gård.
Udskiftning af paptag.
Stillads og byggepladsindretning til ovenstående arbejder.

Bygherre forbeholder sig muligheden for at lade samtlige arbejder
vedrørende etablering af altaner mod gård udgå.

0.2

SAGENS PARTER.

Bygherre:

EF Strandboulevarden 31/
Præstøgade 16
v/ Hanne Arentoft
Præstøgade 16, 4. th.
2100 København Ø

Kontaktperson:

Hanne Arentoft

Byggeplads:

Strandboulevarden 31/
Præstøgade 16
2100 København Ø

Byggeteknisk rådgiver:

a4 arkitekter og ingeniører a/s
Gladsaxevej 104
2860 Søborg

Kontaktperson:

Eric Prescott
mail: ep@a4.dk
mobiltlf.: 28 88 84 80

Administrator:

Advokat Mogens Klausen
Købmagergade 55, 2. sal
1150 København K
tlf. 33 14 44 83
fax. 33 32 01 66
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Vinduesentreprisen

1

VINDUESENTREPRISEN
Afsnitsnummereringen følger 20-punkts skemaet, og refererer til
ejendommens bygningsdele. Hovedpunkterne er derfor ikke nummereret fortløbende. Entreprisen indeholder:
1.1
1.1.1

TAGVÆRK
Udskiftning af paptag

1.3.
1.3.1
1.3.2

FACADER/SOKKEL
Istandsættelse af facader
Etablering af nye altaner mod gård

1.4
1.4.1

VINDUER
Udskiftning af vinduer

1.20
1.20.1
1.20.2

BYGGEPLADS
Byggeplads
Stillads
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Udskiftning af tag

1.1.1

UDSKIFTNING AF TAG

1.1.1.1

Arbejdernes omfang.

1.1.1.3.1

Nedtagning af eksisterende tagbeklædning.

1.1.1.3.2

Udskiftning af tagbeklædning på trappetårn.

1.1.1.3.3

Eftergang af eksisterende underlag for paptag.

1.1.1.3.4

Reparation af 10 kvadratmeter underlag for paptag.

1.1.1.3.5

Pålægning af nyt underlag for paptag.

1.1.1.3.6

Etablering af ny sternkant mellem paptag og skrå tagflade.

1.1.1.3.7

Etablering af zinkopkant ved paptagets afslutning.

1.1.1.3.8

Udskiftning af faldstammeinddækninger i paptag.

1.1.1.3.9

Udskiftning af udluftningshætter i paptag.

1.1.1.3.10

Udskiftning af antenne inddækning i paptag.

1.1.1.3.11

Opsætning af ny taglem i paptag.

1.1.1.3.12

Pålægning af ny 2-lags papbeklædning på fladt tag.

1.1.1.3.13

Inddækning mellem paptag og afgrænsende murværk m.v.

1.1.1.3.14

Inddækninger ved afgrænsende murværk.

1.1.1.3.15

Istandsættelse af skorsten.

1.1.1.3.16

Afdækning.

1.1.1.2

Generelle forhold vedrørende tagudskiftning.
Den nye tagbeklædning skal udføres i overensstemmelse med ejendommens oprindelige konstruktioner og byggeskik.
Alle samlinger mellem bygningsdele skal være tætte og give effektiv
beskyttelse mod vandindtrængen.
Ved "varmt arbejde" skal arbejdet udføres efter Brandteknisk vejledning nr. 10, 10A og eventuelt 10B, herunder etableres nødvendigt
slukningsudstyr.
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Udskiftning af tag

•

Tagpapbranchens OplysningsRåds (TOR) anvisning nr. 18.

Det forudsættes at de relevante udførende fag ved afgivelse af tilbud
er bekendt med krav og specifikationer i henhold til ovenstående.
Hvis der er tvivl om en konstruktions udførelse skal arbejdet derudover som minimum udføres efter materialefabrikantens vejledninger
og anvisninger.

1.1.1.3

Arbejdsbeskrivelse og materialeoversigt.

1.1.1.3.1

Nedtagning af eksisterende tagbeklædning.
Eksisterende tagpap fjernes og bortskaffes, inkl. søm, underliggende
zinkbeklædning, trekantlister, inddækninger, ovenlys, taglemme m.m.
Hvis der er tegn på angreb af råd- eller svamp i trækonstruktionerne,
skal tilsynet tilkaldes for at tage stilling til det videre forløb. Der indhentes særpriser på udbedring af trækonstruktionerne, der kan anvendes i sådanne tilfælde.

1.1.1.3.2

Udskiftning af tagbeklædning på trappetårn.
På trappetårnet mod gården skal eksisterende belægning og træunderlag nedrives og bortkøres.
Taget skal isoleres ved udlægning af 20 mm isolering på forskallingsbrædderne og skåret tæt til spærene.
Der monteres nyt træunderlag. Der skal foretages den nødvendige
opskalkning, så der etableres tilstrækkeligt fald på tagfladen.
Underlagspladerne udlægges i forbandt og sømmes til underlaget
med kamsøm med 150 mm afstand langs pladekanterne og 300 mm i
øvrigt.
Underlaget skal i øvrigt opfylde krav til underlag for tolags tagpapdækning som angivet i anvisninger fra Tagpapbranchens Oplysningsråd.
Herpå skal der pålægges en to lags tagpapdækning. Første tagpaplag
punktsvejses til træunderlaget og andet lag tagpap fuldsvejses til underpappen.
Udlægningen og de forskellige detaljer skal udføres i overensstemmelse med den senest gældende anvisning fra Tagpapbranchens Oplysningsråd.
Langs trappehusets sider afsluttes med vindskede i zink, så vandet
ikke løber ud over siderne. Vindskeden fastgøres ved sømning ovenpå
underpappen.
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Udskiftning af tag

Over samlingen mellem vindskeden og underpappen svejses en
strimmel tagpap inden overpappen pålægges, helt ud til vindskedens
opkant med minimal fuge. Fugen udfyldes helt med tagkit.
Langs "tagfoden" afsluttes med fodblik i zink, som forsynes med en
drypkant.

Materialeoversigt.

1.1.1.3.3

Træunderlag for ny tagpapbelægning

22 mm vandfaste MK-godkendte krydsfinertagplader med fer og not samlinger.

Underpap

PF 3500 SBS.

Overpap

PF/A 5000 SBS.

Tagkit

Som Icopal Tagkit.

Zink

Som Titan zink nr. 14.

Eftergang af eksisterende underlag for paptag.
Den eksisterende bræddebeklædning skal eftergås, så den danner et
forsvarligt underlag for den nye tagbeklædning.
Dette omfatter eftersømning af løse brædder samt fejning og rengøring
af underlaget, så det danner et jævnt underlag for den efterfølgende
papbelægning.
Ved eftersømning skal det sikres at sømlængden tilpasses så sømenderne ikke er synlige på bræddernes underside.

Materialeoversigt.
Søm

1.1.1.3.4

El-galvaniserede kamsøm.

Reparation af 10 kvadratmeter underlag for paptag.
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Udskiftning af tag

Hvor den eksisterende bræddebeklædning er for nedbrudt til at danne
underlag for en ny tagbeklædning, skal den udskiftes.
Defekt bræddebeklædning fjernes et område mellem 2 spær, så svævestød undgås.
Der afregnes forholdsmæssigt ud fra det faktiske antal udskiftede kvadratmeter bræddebeklædning.

Materialeoversigt.

1.1.1.3.5

Brædder

Rå fyrretræsbrædder i dimension som
eksisterende.

Søm

El-galvaniserede kamsøm.

Pålægning af nyt underlag for paptag.
Efter klargøring af tagfladen som anført ovenfor, udlægges nyt underlag for paptag ovenpå det eksisterende træunderlag.
Pladerne udlægges i forbandt og sømmes til underlaget med 150 mm
afstand ved pladekanterne og 300 mm afstand i øvrigt.
Pladerne skal ligge stabilt og fast til det eksisterende træunderlag, med
fuld kontakt til underlaget.
Der udføres de nødvendige opklodsninger og afstivninger af det eksisterende underlag til opnåelse af dette.
Sømlængden skal afpasses så sømmene ikke går gennem det eksisterende bræddeunderlag.
Det færdige underlag skal være uden niveauspring og lunker.
Der skal ved beregning af tillægsprisen indeholdes de tilhørende ændringer i udførelsen af underpap, som angivet i efterfølgende afsnit.

Materialeoversigt.
Krydsfinerplader

15 mm MK-godkendte krydsfinertagplader med fer og not

Søm

El-galvaniserede kamsøm
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Udskiftning af tag

1.1.1.3.6

Etablering af ny sternkant mellem paptag og skrå tagflade.
Der etableres ny sternzink ved overgangen til den skrå tagflade som
udformes så den passer til den eksisterende konstruktion.
Etablering af sternzinken skal indpasses i det øvrige tagarbejde, så der
opnås korrekte overlæg og afvandingsforhold.
På den skrå tagflade monteres sternbræt.
Efter oplægningen af skiferstenene monteres sternzinken så den slutter
tæt til tagfladen. Der skal være min. 15 cm overlæg på den flade del af
taget. Alle samlinger udføres som blindfalse og zinken sømmes til
brænderunderlaget.
Underpappen sømmes eller punktklæbes til zink og bræddeunderlag og
overpappen fuldklæbes til underlaget.
Den nye overpap føres helt ud til sternen.
Materialeoversigt.

1.1.1.3.7

Sternbrædt

Ubehandlet fyrretræ 25x100 mm.

Zink

Som Titan zink nr. 14.

Etablering af zinkopkant ved paptagets afslutning.
Langs tagfladens frie kanter ved trappetårn , murfremspring, gavle
uden brandkam og tilsvarende monteres vindskedeprofil i zink med opkant, der hindrer vandet i at løbe ned ad murværket.
Bræddeunderlag fastgøres til murværket med skruer og dyvler.
Ved overgang til paptag, skal der over samlingen mellem zink og eksisterende tagpap lægges en ca. 15 cm strimmelpap. Overpappen skæres tæt til vindskedeprofilets opkant og efterfuges med tagkit.
Materialeoversigt.
Zink

Som Titan zink nr. 14.
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Udskiftning af tag

1.1.1.3.8

Sternbrædt

Ubehandlet fyrretræ 25x100 mm.

Strimmelpap.

som PF3000

Udskiftning af faldstammeinddækninger i paptag.
Alle zinkinddækninger omkring faldstammeudluftninger udføres på
værksted i dimensioner svarende til eksisterende.
Hætten forsynes ned grovmasket net som forhindrer rotter i at få adgang til faldstammen.
Hætten udføres med ca. 10 cm flange, som anbringes ovenpå underpappen, og overpappen svejses til flangen. Detaljer udføres som beskrevet i TOR-anvisning nr. 18, side 34, fig. 9.
Materialeoversigt.
Zink

1.1.1.3.9

Som Titan zink nr. 14.

Udskiftning af udluftningshætter i paptag.
Alle udluftningshætter omkring ventilationskanaler og kanaler fra skorstene udføres på værksted i dimensioner svarende til eksisterende.
Hætterne udføres med ca. 10 cm flange, som anbringes ovenpå underpappen og overpappen svejses til flangen. Detaljer udføres som beskrevet i TOR-anvisning nr. 18, side 34, fig. 11.
Hætten skal forsynes med net så fugle m.v. ikke kan få adgang.
Materialeoversigt.
Zink

1.1.1.3.10

Som Titan zink nr. 14.

Udskiftning af antenne inddækning i paptag.
Omkring antennemastens gennemføring i tagfladen anbringes en zinkkrave ført ca. 15 cm op ad antennemasten. Kraven udføres med ca. 10
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Udskiftning af tag

cm flange og anbringes ovenpå underpappen og overpappen svejses til
flangen.
Herover anbringes en blykrave på ca. 10 cm højde, som lægges i silikone og fastgøres med to rustfrie spændbånd omkring antennemasten.
Materialeoversigt.

1.1.1.3.11

Zink

Som Titan zink nr. 14.

Bly til inddækninger

1,25 mm pladebly i kvalitet svarende til
DIN 17640.

Opsætning af ny taglem i paptag.
Karmovenlys anbringes ovenpå bræddeunderlaget og fastgøres i.h.t.
fabrikantens anvisninger.
Inddækning udføres som vist i TOR anvisning nr. 18, side 33, fig. 8.
Bræddeunderlaget tilskæres i flugt med lysningen i karmovenlyset.
På den indvendige side af det oplukkelige ovenlys skal der monteres 2
stk. låsebeslag, så lemmen ikke kan åbnes udefra.
Desuden monteres kæder til sikring af taglemmen.

Materialeoversigt.
Taglem

1.1.1.3.12

Oplukkeligt karmovenlys med låsebeslag
og kædemodhold som f.eks. Optilite
Akrylovenlys 2 lags hvælvet med klar
glas, med indvendigt karmmål 100x100
cm på oplukkelig trækarm.

Pålægning af ny 2-lags papbeklædning på fladt tag.
Underpap sømmes til underlaget ved eksisterende bræddebeklædning
og punktsvejses ved nyt underlag.
Overpap udlægges med fuldsvejsning.
Alle stød lægges i regelmæssig forbandt med forsvarlige overlæg.
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Udskiftning af tag

Anvisninger fra TOR skal følges med hensyn til udlægningsretninger,
opbygning af rygning, skotrender, inddækninger m.v.
Den anvendte tagpapbeklædning skal være flyvbrandgodkendt i.h.t. NT
fire 006. Materialet skal være prøvet og godkendt som klasse Ttagdækning i.h.t. klassifikationskravene i DS 1063.1 og producenten af
tagmaterialet skal have truffet aftale med Dansk Brandteknisk Institut
om en ordning til løbende kontrol af materialets brandtekniske egenskaber.

Materialeoversigt.
Underpap på bræddeunderlag.

som PF2700 SBS.

Underpap på krydsfinerunderlag

Som PF 3500 SBS.

Overpap ved eksisterende som PF/A 5500 SBS
bræddeunderlag

Overpap ved nyt underlag PF/A 5000 SBS

1.1.1.3.13

Strimmelpap.

Som PF3000

Klæbemasse

Varmtflydende asfalt i.h.t. tagpapleverandørens forskrifter.

Tagkit til fugning

som f.eks. Icopal Tagkit.

Søm til tagpap

26/5 stålpapstifter, ikke forzinkede

Inddækning mellem paptag og afgrænsende murværk m.v.
Langs tagpaptagets overgang til murværk, ved brandkamme og skorstene, etableres inddækning med tagpap og zinkløskant.
Overstrimmel føres ca. 15 cm op ad murværk og i hjørne anbringes
trekantliste.
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Udskiftning af tag

Over papinddækningen fastgøres zinkløskanten med murhager i udfræset rille i murværk i ca. 30 mm dybde.
Over zinkløskanten fuges med blød fuge.
Eventuelle pudsreparationer på tilstødende murværk skal være indeholdt i tilbudet.

Materialeoversigt.

1.1.1.3.14

Zink

Som Titan zink nr. 14.

Strimmelpap.

Som PF3000

Inddækninger ved afgrænsende murværk.
Hvor ejendommens brandkam i Strandboulevarden afsluttes under
niveau med naboejendommens brandkam eller bagvant, etableres
inddækning for at sikre mod vandnedsivning mellem de 2 brandkamme.
Inddækning udføres med blyvinge og zinkløskant. Blyvingen bankes
tæt til tagstenenes overflade og føres 10-15 cm op ad afgrænsende
murværk.
Der etableres zinkløskant i "trappeforbandt", som følger eksisterende
leje- og studsfuger.
Zinkløskanten fastgøres med murhager og fuges med blød fuge.

Materialeoversigt.

1.1.1.3.15

Zink til inddækninger

Titan zink nr. 14.

Bly til inddækninger

1,25 mm pladebly i kvalitet svarende til
DIN 17640.

Istandsættelse af skorsten.
Arbejdet omfatter hele skorstenen i brandkammen i Præstøgade.
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Udskiftning af tag

De øverste 3 skifter på skorstenene skal ommures.
Eventuelt øvrige defekte/løse sten afregnes særskilt.
Skorstene afsluttes med en ny skorstensafdækning.
Alle løse fuger udkradses og omfuges.
Istandsættelsen afsluttes med en filtsning af alle overflader.

Materialeoversigt.

1.1.1.3.16

Mørtel til opmuring og
fugning

KC 50/50/750.

Mørtel til berapning

Slidstærk filtsemørtel som f.eks. Optiroc
filtsemørtel Bakke 0-1 mm.

Skorstensafdækning

Præfabrikeret betonafdækning med
drypkant.

Afdækning.
Alle åbne tagflader skal hver dag ved arbejdstids ophør samt under
regnvejr afdækkes fuldstændigt med presenninger.
Presenninger skal placeres med tilstrækkeligt overlæg og fastgørelser, så de afleder regnvand og beskytter mod blæst og andet vejrlig.
Det er entreprenørens ansvar, hvis der opstår vandskader i lejlighederne, som følge af manglende eller utilstrækkelig afdækning.
Under hele byggesagen skal der i trappeopgangen eller et andet synligt sted opslås et telefonnummer, hvorfra der kan skaffes assistance
uden for normal arbejdstid, hvis afdækningen svigter, så der kommer
vand ned i lejlighederne.

a4 arkitekter og ingeniører a/s • Gladsaxevej 104 • 2860 Søborg • tel 7026 6262 • fax 7026 6362 • www.a4.dk • cvr 2648 1066

13

Istandsættelse af facader

1.3.1

ISTANDSÆTTELSE AF FACADER.

1.3.1.1

Arbejdernes omfang.

1.3.1.3.1

Nedtagning af gamle kroge, beslag etc.

1.3.1.3.2

Nedtagning og genopsætning af duesikring.

1.3.1.3.3

Lukning af 50 stk. gamle stilladshuller.

1.3.1.3.4

Reparation af 30 stk. revner i pudsede sålbænke mod gaden.

1.3.1.3.5

Reparation af 80 stk. revner i gesimsbånd mod gaden.

1.3.1.3.6

Reparation af 10 lbm. puds på gesimsbånd mod gade.

1.3.1.3.7

Opretning af 10 lbm forkant på gesimsbånd mod gade.

1.3.1.3.8

Filtsning af gesimsbånd, fordakninger og sålbænke mod gade.

1.3.1.3.9

Reparation af ornamentik mod gaden.

1.3.1.3.10

Istandsættelse af 4 stk. altaner mod gaden.

1.3.1.3.11

Istandsættelse af stålrækværker på 4 stk. altaner mod gaden.

1.3.1.3.12

Reparation af 20 m2 udvaskede fuger i blankt murværk.

1.3.1.3.13

Reparation af 40 lbm. sætningsrevner i blankt murværk.

1.3.1.3.14

Ilægning af 10 stk. armeringsjern i sætningsrevner.

1.3.1.3.15

Reparation af 30 stk. revner i støbte sålbænke mod gården.

1.3.1.3.16

Udskiftning af 10 stk. støbte sålbænke mod gården.

1.3.1.3.17

Filtsning af sålbænke mod gården.

1.3.1.3.18

Etablering af 18 stk. skifersålbænke ved 1-fags vinduer (særpris).

1.3.1.3.19

Etablering af 9 stk. skifersålbænke ved 2-fags vinduer (særpris).

1.3.1.3.20

Etablering af 15 stk. skifersålbænke ved 3-fags vinduer (særpris).

1.3.1.3.21

Maling af pudsede felter på gadefacaden (særpris).

1.3.1.2

Generelle forhold vedrørende facadeistandsættelse.
For murerarbejder skal relevante anvisninger fra Murerbranchens Oplysningsråd følges.
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Istandsættelse af facader

Hvor intet andet er anført, omfatter facadearbejdet gårdfacaden fra
gesimsbånd mod underfacade til tagrende og hele gadefacaden fra
gesimsbånd mod underfacade til tagrende.
I arbejdsbeskrivelse og materialeoversigt er angivet de materialer og
metoder som skal forudsættes benyttet.
Efter opstilling af stillads skal entreprenøren indhente bekræftelse fra
materialeproducent/-leverandør på at den beskrevne behandling er
optimal ud fra de faktiske forhold.
Ændringer af udførelsesmetoder eller materialer må kun ske med tilsynets godkendelse.

1.3.1.3

Arbejdsbeskrivelse og materialeoversigt.

1.3.1.3.1

Nedtagning af gamle kroge, beslag etc.
Alle gamle kroge, beslag og søm etc. som ikke benyttes mere, skal
nedtages.
Skader i murværk og puds skal udbedres efter nedtagningen af beslagene.

1.3.1.3.2

Nedtagning og genopsætning af duesikring.
I forbindelse med arbejder på sålbænke og gesimser, skal eksisterende duesikring nedtages og retableres. Eksisterende duesikring består dels af stålliner på holdere samt pigge på underlag.
Det skal forudsættes at stålliner kan nedtages og genopsættes, mens
pigge skal forudsættes at skulle erstattes med nye.

1.3.1.3.3

Lukning af 50 stk. gamle stilladshuller.
Ud over lukning af huller fra stilladset, som er indeholdt i afs. 1.20,
skal alle gamle stilladshuller i facader mod gade og går også lukkes,
både huller i fuger, puds og sten. Arbejdet udføres på gård- og gadefacade fra terræn til tagrende.
Arbejdet omfatter kun lukning med mørtel, ikke malerretablering.
Det skal påregnes at udføre det angivne antal huller. Der afregnes ud
fra det faktisk udførte antal.
Materialeoversigt.
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Mørtel til fugning

1.3.1.3.4

Hydraulisk kalkmørtel som KKh
35/65/500 i farve som eksisterende

Reparation af 30 stk. revner i pudsede sålbænke mod gaden.
Arbejdet omfatter pudsede sålbænke mod gaden.
Revner og afskalninger i de pudsede sålbænke skal repareres.
Løs puds i forbindelse med revner og afskalninger på sålbænke skal
nedbankes til fast og bæredygtig grund.
Revnerne opskæres i ca. 2 cm bredde med f.eks. vinkelsliber, rengøres
for støv og urenheder og fuges. Mørtlen skal afsluttes i niveau med de
tilstødende overflader.
Ved pudsafskalninger skal der efter grundig forvanding udstøbes ny
mørtel som afsluttes med overflade i niveau og struktur som den eksisterende overflade.
Det skal i tilbuddet forudsættes at ovennævnte antal revner, som hver
har en tilhørende pudsreparation på 10 cm på hver side af revnen.

Materialeoversigt.

1.3.1.3.5

Mørtel til revner

Hydraulisk kalkmørtel som KKh
35/65/500 i farve som eksisterende

Mørtel til pudsning

Hydraulisk kalkmørtel som Kh 100/400,
kornstørrelse tilpasset eksisterende
overflade

Reparation af 80 stk. revner i gesimsbånd mod gaden.
Arbejdet omfatter revner i gesimsbånd og fordakninger mod gaden.
Løs puds i forbindelse med revner og afskalninger skal nedbankes til
fast og bæredygtig grund.
Revnerne opskæres i ca. 2 cm bredde med f.eks. vinkelsliber, rengøres
for støv og urenheder og fuges. Mørtlen skal afsluttes i niveau med de
tilstødende overflader.
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Ved pudsafskalninger skal der efter grundig forvanding udstøbes ny
mørtel som afsluttes med overflade i niveau og struktur som den eksisterende overflade.
Det skal i tilbuddet forudsættes at udføre det angivne antal revner,
som hver har en tilhørende pudsreparation på 10 cm på hver side af
revnen.
Materialeoversigt.

1.3.1.3.6

Mørtel til revner

Hydraulisk kalkmørtel som KKh
35/65/500 i farve som eksisterende

Mørtel til pudsning

Hydraulisk kalkmørtel KKh 50/50/575
med sand med kornstørrelse max. 4 mm

Reparation af 10 lbm. puds på gesimsbånd mod gade.
Al hul og løstsiddende puds på overside af gesimsbånd og fordakninger
fjernes.
Herefter skal fladen rengøres for al støv og urenheder.
Større partielle fordybninger udfyldes med grovmørtel. Efter grovmørtelen er tør vandes gesimsbåndet og svummes med mørtel med en
konsistens som tyk vælling.
Påføringen skal foretages så mørtelen trænger ind i alle ujævnheder og
fordybninger. Svummelaget skal være et højst 1 mm tykt sammenhængende lag med ru overflade.
Afhængigt af tørretiden, foretages grovpudsningen efter 1 til 3 dage.
Eventuelt foretages vanding såfremt overfladen er tør.
Grovpudsmørtelen skal tilpasses både mursten og klima. Mørtelen skal
kostes på i to omgange med max. 10 mm tykkelse per lag. Andet lag
må tidligst påføres 2 døgn efter det første.
Der forvandes i nødvendigt omfang.
Den færdige overflade afsluttes med pudsebræt og finpuds og skal være så lig den omkringliggende overflade som muligt.
Der skal i tilbudet regnes med reparation af ovennævnte omfang i hele
gesimsbåndet/fordakningens dybde, fordelt på enheder på hver 0,25
m.
Materialeoversigt.
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Mørtel til revner

Hydraulisk-kalkmørtel som Kh 100/400

Svummemørtel

Hydraulisk kalkmørtel som KKh
35/65/500

Mørtel til grovpuds og slut- Hydraulisk kalkmørtel som KKh
puds
35/65/500, grovhed tilpasset underlag
og øvrige overflader

1.3.1.3.7

Opretning af 10 lbm forkant på gesimsbånd mod gade.
Arbejdet omfatter gesimsbånd og fordakninger mod gaden.
Forkant på gesimser og fordakninger eftergås for løstsiddende og defekt puds i forkanten, som fjernes.
Der opbygges forskalling med profil svarende til den eksisterende eller
forkanten skal trækkes efter skabelon.
Efter grundig forvanding udstøbes ny mørtel som afsluttes med glittet
overflade i niveau med den eksisterende overflade.
Reparationer skal påregnes udført spredt på facaderne, i enheder af
mindst 0,20 lbm.

Materialeoversigt.

1.3.1.3.8

Sten til opmuring

Frostfaste sten

Mørtel til opretning

Hydraulisk kalkmørtel som KKh
20/80/475

Mørtel til slutpuds

Hydraulisk kalkmørtel 1:1:4, kornstørrelse max 0,3 mm.

Filtsning af gesimsbånd, fordakninger og sålbænke mod gade.
Alle skrå og vandrette overflader på samtlige pudsede gesimser, sålbænke og fordakninger i overfacaden mod gaden afrenses for al eksisterende overfladebehandling og klargøres til filtsning, efter at den
øvrige istandsættelse er afsluttet.
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Alle mindre revner, huller, fordybninger etc. skal udfyldes med filtsemørtel så den færdige overflade fremstår jævn og ensartet.
Det nødvendige arbejde og forbrug af mørtel for at dække blotlagt
stenmateriale i pudsen skal således være indeholdt.

Materialeoversigt.
Mørtel til filtsning

1.3.1.3.9

Hydraulisk kalkmørtel 1:1:4, kornstørrelse max 0,3 mm.

Reparation af ornamentik mod gaden.
Arbejdet omfatter eftergang af hovedgesims og balustre mod gaden
for skader på ornamentik.
Det nøjagtige omfang aftales med tilsynet.
Der skal afsættes 20 timer til eftergang af ornamentik.

1.3.1.3.10

Istandsættelse af 4 stk. altaner mod gaden.
Arbejdet omfatter 4 altaner mod gaden.
Eksisterende overfladebehandlinger fjernes uden at beskadige den
underliggende bærende konstruktion.
Der foretages frihugning af løs og afskallet beton ud for altanens bærejern, på både overside og underside.
Det kan i tilbuddet forudsættes at eventuelle tæringer af bærejernene
og armeringsjern er begrænset, så bæreevnen er tilstrækkelig.
Al blotlagt stål og jern afrenses til en renhedsgrad SA 2½, og behandles to gange med Sika Monotop 610, som påføres med sprøjte,
så alle overflader får tilstrækkelig dækning svarende til en tykkelse
på 2 mm. Sika Monotop 610 anvendes i.h.t. fabrikantens anvisninger.
Det åbnede område tilstøbes i lighed med det omkringliggende beton
med Sika Monotop 615 mørtel, så der opstår god sammenbygning til
det øvrige beton. Der skal om nødvendigt opbygges forskalling.
Overfladen afsluttes i samme plan og struktur som de tilsvarende
overflader.
Hele altanens overside, lodrette kanter og underside skal pudses med
Sika Monotop 620 til plan overflade. Sika Monotop 620 anvendes
i.h.t. fabrikantens anvisninger.
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Materialeoversigt.

1.3.1.3.11

Korrosionsbeskyttelse til
til jern

Som Sika Monotop 610

Reparationsmørtel

Som Sika Monotop 615

Overfladebehandling

Som Sika Monotop 620

Istandsættelse af stålrækværker på 4 stk. altaner mod gaden.
Arbejdet omfatter rækværk og øvrige synlige ståloverflader på altaner mod gaden.
Samtlige overflader sandblæses for rust, løstsiddende maling og skaller etc. til jævn og bæredygtig overflade.
Alt blotlagt metal plettes 2 gange med grunder.
Herefter males konstruktionerne 2 gange med færdigmaling.

Materialeoversigt.

1.3.1.3.12

Grunder

Rusthindrende zinkfosfatmaling, som
Beck & Jørgensen Ferrodan.

Færdigmaling

Som Beck & Jørgensen Grafital iblandet
Beck & Jørgensen Urethanalkyd nr 209
for at hindre afsmitning.

Reparation af 20 m2 udvaskede fuger i blankt murværk.
Blankt murværk på facaderne mod gade og gård skal repareres for
områder med defekte eller udvaskede fuger.
Fugerne udkradses til 3 cm dybde blæses rene for støv og løs mørtel.
Der forvandes og fugerne genfuges og komprimeres med fugeske til
udfyldning i niveau med de omkringliggende fuger.
Mørtlen skal med hensyn til farve, udseende og styrke tilpasses til den
eksisterende fugemørtel.
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Der skal udføres en prøve på fugefarve til tilsynets godkendelse.
Der afsyres i nødvendigt omfang med klar syre.
Fugetypen skal være i profil og udførelse som eksisterende oprindelige
fuger.
Det kan i tilbuddet forudsættes at der skal udbedres ovenstående omfang af defekte fuger svarende i enheder á 0,25 m² (f.eks. 50 cm x 50
cm.)

Materialeoversigt.
Mørtel til fugning

1.3.1.3.13

Hydraulisk kalkmørtel som KKh
35/65/500

Reparation af 40 lbm. sætningsrevner i blankt murværk.
Facaderne mod gade og gård skal eftergås for områder med sætningsrevner.
Fugerne udkradses til mindst 5 cm dybde og blæses rene for støv og
løs mørtel.
Der forvandes og sætningsrevnen udfyldes med mørtel så dybt som
muligt og mindst 5 cm.
Udfyldningsmørtelen afsluttes i niveau ca. 2 cm bag stenene.
Herefter slutfuges med fugemørtel.
Fugemørtlen skal med hensyn til farve, udseende og styrke tilpasses til
den eksisterende fugemørtel.
Der skal udføres en prøve på fugefarve til tilsynets godkendelse.
Der afsyres i nødvendigt omfang med klar syre.
Fugetypen skal være i profil og udførelse som eksisterende oprindelige
fuger.
Materialeoversigt.
Mørtel til ommuring og
fugning

Hydraulisk kalkmørtel som KKh
35/65/500
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1.3.1.3.14

Ilægning af 10 stk. armeringsjern i sætningsrevner.
Hvor sætningsrevner er kraftige, skal udføres armering af sætningsrevnerne.
Armering udføres ved udkradsning til mindst 5 cm dybde i lejefuge og
ilægning af armeringsjern i hver 2. lejefuge.
Armeringsjern udføres i ca. 1 meters længde, således at der er ca. 50
cm forankring på hver side af sætningsrevnen.
Materialeoversigt.
Armeringsjern

1.3.1.3.15

Rustfrit armeringsjern ø6 med profileret
overflade

Reparation af 30 stk. revner i støbte sålbænke mod gården.
Arbejdet omfatter sålbænke mod gården.
Revner og afskalninger i de støbte sålbænke skal repareres.
Revnerne opskæres i ca. 2 cm bredde og 5 cm dyb med vinkelsliber,
rengøres for støv og urenheder og fuges/udstøbes. Mørtlen skal afsluttes i niveau med de tilstødende overflader.
Materialeoversigt.
Mørtel til revner

1.3.1.3.16

Ekspanderende mørtel som f.eks. Betocem EXM fra Gravquick.

Udskiftning af 10 stk. støbte sålbænke mod gården.
Hvor eksisterende sålbænke vurderes ikke at kunne repareres skal
der etableres nye støbte sålbænke.
De eksisterende dårlige sålbænke nedbankes inkl. evt. underliggende
banket etc.
Herefter opbygges egnet forskalling til den nye sålbænk. Forskallingen skal være så tæt at betonen ikke løber ud. Forskalling stryges
med formolie.
Før udstøbning påbegyndes skal entreprenøren sikre at underlaget er
rent, fri for olie, fedt og løse partikler samt at underlaget er forvandet
til svagt sugende tilstand.
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Herefter svummes de eksisterende overflader for at sikre en god
vedhæftning for den nye udstøbning.
Betonen udlægges og komprimeres ved stampning eller klapning. Inden betonen afbinder skal overkanten afrettes til glat overflade med
træleder eller lignende. Når overfladen er passende tør fjernes evt.
cementslam. Herefter afdækkes betonen med plast for at hindre udtørring.
De nye sålbænke skal kunne støbes ca. 3 cm. ind under bundkarme og
således at der mellem karm og sålbænk kan etableres en fuge på ca.
12mm. Sålbænkene skal have en bredde på 6 cm mere end vinduesfalsen og et fremspring fra facadeflugten på 3 cm.

Materialeoversigt.

1.3.1.3.17

Svummemørtel

Optiroc Calcos 20

Sålbænke

Optiroc specialbeton 0-8

Filtsning af sålbænke mod gården.
Arbejdet omfatter alle sålbænke i overfacaden mod gården, d.v.s. 18
stk. 1 fags, 9 stk. 2 fags og 15 stk. 3 fags sålbænke.
Alle skrå overflader og forkanter afrenses for al eksisterende overfladebehandling og klargøres til filtsning, efter at den øvrige istandsættelse er afsluttet.
Herefter filtses alle overflader med slidstærk berapningsmørtel.
Alle mindre revner, huller, fordybninger etc. skal udfyldes med filtsemørtel så den færdige overflade fremstår jævn og ensartet.
Materialeoversigt.
Mørtel til filtsning

1.3.1.3.18

Slidstærk filtsemørtel som Sika Monotop.

Etablering af 18 stk. skifersålbænke ved 1-fags vinduer (særpris).
Som alternativ til istandsættelse af de eksisterende sålbænke i overfacaden mod gården, ønskes oplyst prisen på udlægning af skifersål-
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bænke disse steder. Den totale pris for arbejdet ønskes oplyst, uden
fradrag for de arbejder som er beskrevet for de eksisterende sålbænke.
Eksisterende sålbænke nedtages og bortkøres.
Ved udtagningen skal entreprenøren sikre at der sker så lidt skade på
både vinduer, lysninger og facademurværk, som muligt.
Løs og forvitret mørtel under de gamle betonsålbænkene samt om
nødvendigt facadesten fjernes så der kan udstøbes ny mørtelbanket.
De nye sålbænke svummes på bagsiden og klæbes fast til underlaget.
Ved vinduesfalse frihugges så sålbænken føres min. 3 cm ind i murværket, og der udstøbes med mørtel og petringer, hvorefter der filtses
så reparationer fremstår i lighed med den øvrige renoverede facadeoverflade.
De nye sålbænke skal kunne lægges ca. 3 cm. ind under de nye bundkarme og således at der mellem karm og sålbænk kan etableres en fuge på ca. 12mm. Sålbænkene skal have en bredde på 6 cm mere end
vinduesfalsen og et fremspring fra facadeflugten på 3 cm. Der skal være vandriller på oversiden af sålbænkene ud for vinduesfalsene.
Hvis sålbænkene etableres efter at de nye vinduer er monteret, skal
det sikres at de nye vinduers opklodsning ikke fjernes
Materialeoversigt.

1.3.1.3.19

Sålbænke

Naturskifer 22mm. Sålbænke forsynes
med mørtelrille og drypnot.

Mørtel til banket

Hydraulisk kalkmørtel KKh 35/65/500,
kornstørrelse max. 4mm.

Svummemørtel

Fliseklæber

Etablering af 9 stk. skifersålbænke ved 2-fags vinduer (særpris).
For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises til foregående afsnit.

1.3.1.3.20

Etablering af 15 stk. skifersålbænke ved 3-fags vinduer (særpris).
For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises til foregående afsnit.
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1.3.1.3.21

Maling af pudsede felter på gadefacaden (særpris).
Arbejdet omfatter alle pudsede felter på ejendommens overfacade
mod gaden, herunder sålbænke, fordakninger, indfatninger, gesimsbånd, hovedgesims og balustre.
Arbejdet omfatter ikke underfacaden, eller de dele af overgangen
mellem underfacade og overfacade som i dag er malet.
Overfladen skal afrenses for smuds og alger, så den kan danne bund
for den efterfølgende overfladebehandling.
Afrensningen udføres inden den øvrige istandsættelse af facaden påbegyndes. Der skal foretages prøveafrensning til tilsynets godkendelse.
Afrensningen foretages ved hedvandsafrensning med højtryk op til 300
bar og varmt vand.
Trykket skal afpasses så afrensningsgraden bliver maksimal, uden at
sund og intakt puds ødelægges, og således at løse partikler og smuds
afrenses.
Alle gældende miljøkrav i forbindelse med afrensningen skal overholdes, herunder alle nødvendige anmeldelser, tætninger, afdækninger,
opsamlinger og rengøringsarbejder. Dette omfatter dog ikke inddækning af stillads med plastfolie.
Efter afrensningen skal overfladen være fri for snavs eller andet, som
kan nedsætte vedhæftningen af den efterfølgende overfladebehandling.
Herefter males de pudsede felter med silikatmaling.
Der skal regnes med at afsætte op til 5 forskellige farveprøver for at
fastlægge den endelige farve på silikatmalingen.
Beskæringerne mod murværket skal stå skarpt og eventuelle malerstænk skal hurtigt afrenses.
Leverandørens anvisninger med hensyn til behandlinger, blandingsforhold, tidsintervaller etc. skal nøje overholdes.
Generelt udfaldskrav til malerbehandlingen skal være dækket og lukket
flade. Arbejdet skal udføres således, at de færdige flader, kanter og
false står ensartede i kulør og glans. Alle porer, huller og mindre revner o. lign. skal være lukkede, men ikke nødvendigvis udfyldte.
Materialeoversigt.
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1.3.1.4

Hedvandsafrensning

Som Cortex rensemetode nr. 02 (se
www.facaderens.dk)

Grundbehandling

Keim Kontact Plus, fortyndet med op til
10% Keim Speciel Fixativ.

Grundbehandling

1 gang Keim Granital fortyndet med
30% Keim Speciel Fixativ.

Slutbehandling

1 gang Keim Granital ufortyndet.

Særpriser/enhedspriser/tillægspriser .
Der er i flere af ovenstående afsnit anført et skønnet omfang af facadereparationer.
Facadeistandsættelsens endelige omfang fastlægges ved gennemgang af facaden efter opstilling af stillads.
De i tilbudslisterne anførte enhedspriser anvendes forholdsmæssigt til
at regulere den endelige afregning.
Entreprenøren skal give tilsynet besked, hvis der er væsentlige ændringer i arbejdernes forventede omfang i forhold til tilbudslistens
mængder, straks når dette konstateres.
Overskridelser af de i tilbudslisten skønnede mængder vil kun blive
honoreret, hvis omfanget inden udførelsen er godkendt af tilsynet.
Der indhentes særpris på nedenstående arbejder:


Etablering af 18 stk. skifersålbænke ved 1-fags vinduer.



Etablering af 9 stk. skifersålbænke ved 2-fags vinduer..



Etablering af 15 stk. skifersålbænke ved 3-fags vinduer.



Maling af pudsede felter på gadefacaden

Ovenstående særpris vil indgå i bedømmelsen af tilbuddene på lige
fod med de øvrige opgivne priser.
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1.3.2

ETABLERING AF NYE ALTANER.

1.3.2.1

Arbejdernes omfang.

1.3.2.3.1

Etablering af 5 stk. nye dørhuller med fyldninger i lysninger.

1.3.2.3.2

Levering og isætning af 5 stk. altandøre type I.

1.3.2.3.3

Etablering af 5 stk. nye altaner mod gård.

1.3.2.2

Generelle forhold.
Alle tegninger af nye lette altaner og fastgørelser er principtegninger.
Der er i tegninger taget udgangspunkt i altansystem fra Weland.
Det understreges at entreprenøren, indenfor de rammer som principtegningerne angiver med hensyn til udseende, grundareal og funktion,
frit kan vælge et altansystem efter eget valg.
Tilbuddet skal vedlægges en beskrivelse af det tilbudte altansystem.
Altanerne skal udføres, så de kan modstå sædvanligt forekommende
klimatiske påvirkninger, uden at der sker unormal nedbrydning af
overflader eller bygningsdele. Med dette menes blandt andet:
•

At der udføres en effektiv isolering mellem forskellige metaller,
de steder hvor der er risiko for galvanisk tæring, eksempelvis
mellem aluminum og stål.

•

At al overfladebehandling af metaller er intakt når arbejdet er
afsluttet.

Arbejdet skal udføres i.h.t. gældende normer og forskrifter, herunder:
•

DS 411 - Betonkonstruktioner

•

DS 412 - Stålkonstruktioner

•

DS 419 - Aluminiumskonstruktioner

•

DS 454 - Konstruktionsbeskyttelse af stålkonstruktioner.

Det påhviler entreprenøren at dokumentere bæreevnen af de nye altaner, bærejern, samlingsdetaljer og fastgørelser overfor bygningsmyndighederne, herunder:
•

Udarbejdelse og fremsendelse af statiske beregninger.

•

Udarbejdelse og fremsendelse af eventuelle supplerende samlingsdetaljer.
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•

Udførelse af de af bygningsmyndighederne krævede kvalitetssikringsforanstaltninger. Uanset bygningsmyndighedernes krav
skal der udføres trækprøvning inkl. dokumentation på alle bolte
fastgjort i murværk.

•

Udarbejdelse af vedligeholdelsesmanual i 1 eksemplar pr. altan.

Endelige arbejdstegninger, statiske beregninger og nødvendig dokumentation overfor bygningsmyndighederne udføres af entreprenøren.

1.3.2.3

Arbejdsbeskrivelse og materialeoversigt.

1.3.2.3.1

Etablering af 5 stk. nye dørhuller med fyldninger i lysninger.
Inden de gamle vinduer udtages skal der opsættes afdækningsplast
indvendigt i lysningerne og på gulv og møbler i nærheden af vinduerne.
Vinduerne skal udtages så der sker mindst mulig skade på indvendigt
træværk, murværk og puds.
Eksisterende lysninger i top og sider, inkl. indfatninger, fjernes forsigtigt.
Efter udtagning af vinduer skal brystningsmurværket fjernes, så der
kan etableres en ny altandør.
I god tid inden nedrivningen skal det omhyggeligt sikres at der ikke er
el-installationer, rørinstallationer og lignende som kan blive beskadiget
ved nedrivningen. Ændringer i disse installationer skal ikke indeholdes i
tilbuddet.
Brystningsmurværk fjernes i samme linie som vindueslysningen. Der
efterlades et helt skifte over det eksisterende gulv.
På udvendig side udføres dette ved udtagning af alle sten som ligger
udenfor linien. Arbejdet udføres forsigtigt, så der ikke sker unødige
skader på det murværk som skal bibeholdes.
Såfremt mursten i facaden ødelægges eller slås løse i forbindelse med
nedtagning af brystningen skal disse udskiftes/fastgøres.
De eksisterende sten afrenses grundigt for mørtel, og benyttes til retablering af murfalsen, således at brændhuden vender ud mod falsen,
og skæringerne indad.
Murfalsen skal retableres, sådan at der er blank mur hen til og med fugen i det nye altandørselement.
Der støbes ny banket/sålbænk på udvendig side af altandørselementet.
Banketten afsluttes med vandnæse.
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På indvendig side kan benyttes vinkelsliber til skæring, såfremt dette
sker forsigtigt.
Herefter oppudses indvendige lysninger og sokkel under et til jævn flade.
Der etableres underlag, og opsættes nye fyldninger i hele lysningen.
Fyldninger skal udføres med samme profilering som de øvrige lysninger
i lejligheden.
Der opsættes nye indfatninger i overgang fra lysninger til vægflader,
samt nyt fodpanel i begge sider.
Der skal ikke indeholdes nogen form for malermæssig retablering i tilbuddet.

Materialeoversigt.

1.3.2.3.2

Mursten til reparationer

Frostfaste sten i format, overflade og
farve som de eksisterende

Mørtel

Hydraulisk kalkmørtel som KKh
35/65/500

Beton til banket

30 MPa.

Levering og isætning af 5 stk. altandøre type I.
Isætning og fastgørelse af elementerne skal foretages efter fabrikantens monteringsforskrifter, suppleret med nærværende beskrivelse.
Elementerne skal fastgøres i murværk med karmskruer. Skruerne anbringes så vidt muligt i vindnoten i karmfalsen. Skruerne skal spændes
så de fastholder karmen uden at den deformeres.
Der skal langs underkarmen under alle lodposter være permanent opklodsning mod murværket. Opklodsningen skal udføres af materialer,
der ikke svinder og opklodsningen skal fastgøres forsvarligt.
Straks efter monteringen skal fugen mellem karm og murhul stoppes
tæt med isoleringsmateriale, så vandindtrængen eller træk undgås.
Vinduerne skal fuges så kravene i FSO 45.54 overholdes.
Det skal kontrolleres at isolering og opklodsninger er placeret, så de
ikke er til gene for fugearbejdet.
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Puds- og mørtelfugearbejde i vinduesfalse skal være helt afsluttet før
vinduer fuges med blød fuge.
Kontaktfladerne skal udtørres og primes så fugerne får tilstrækkelig
vedhæftning. Priming skal dække hele kontaktfladen, men må maximalt være synlig 2 mm uden for fugen.
Bagstopningsmateriale skal anvendes i dimensioner, der er så store, at
materialet er sikkert fastholdt og der skal foretages de nødvendige dimensionsskift. Samlinger skal stødes tæt sammen og flugte udvendigt.
Bundfugerne skal ved bundkarm trækkes tilbage for at opnå en forsvarlig drypkant.
Øvrige fuger skal trækkes 1-2 mm tilbage fra forkant af side- og overkarm, så fugemassen begrænses til mellemrummet mellem karm og
omgivende vindueshul. Alle fuger afsluttes med glitning.
Indvendigt ved lysningspaneler skal der monteres trælister, som fastgøres til både karm og tilsætningslister. Listerne skal danne en naturlig
overgang fra vinduet til lysningen.
Det vil være nødvendigt med varianter af tilslutningslister og varianter
af løsninger for montering af tætningslister.
Efter isætning skal eventuelle indvendige skader på vinduerne malerrepareres ved spartling, slibning samt to gange reparation med overfladebehandling.
Inden elementerne sættes i produktion skal der leveres et referenceelement, som skal godkendes af tilsynet. Referenceelementet skal opbevares på ejendommen indtil byggeriet er afsluttet.
Referenceelementet skal danne reference for vinduerne m.h.t. materialekvalitet, forarbejdning og overfladebehandling. Referenceelementet
skal ledsages af en nøjagtig beskrivelse af samtlige forskelle mellem
referenceelementet og de elementer, som efterfølgende leveres til indbygning.
Referenceelementet skal leveres umiddelbart efter modtagelse af accept, og må ikke forsinke den egentlige levering.
Godkendelse af referenceelementet fritager ikke entreprenøren for opfyldelse af de i udbudsmaterialet specificerede krav vedrørende kvalitet, udformning m.v.
I tilfælde af at referenceelement ikke leveres er det alene tilsynets
vurdering, der lægges til grund for bedømmelsen af de leverende elementernes kvalitet ved eventuelle tvister.

Materialeoversigt.
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1.3.2.3.3

Træ

Vakuumimprægneret fyrretræ i usorteret
kvalitet med fugtindhold på 11-14%

Udvendig beklædning

Pulverlakeret aluminium.

Hængsler

Udlagte hængsler, i dimension så altandøre kan åbnes helt uden at støde på
murfalsen.

Udvendige beslag

Varmforzinkede med en minimum lagtykkelse på 60 my eller behandlet med
anden tilsvarende korrosionbeskyttelse.

Indvendige beslag

El-galvaniserede med en lagtykkelse på
10 my eller andet tilsvarende korrossionsbeskyttelse.

Lukkemekanisme

3-punkts lukke med paskvil, inkl. standardgreb i rustfrit stål

Glas

Energiruder glas 4-15-4, Kappa med højisoleringsevne med U-værdi højst 1,3.

Glasisætningsbånd

Udføres i EPDM eller tilsvarende. Der må
ikke benyttes materiale med indhold af
butyl eller PVC.

Udluftningsventiler

Triton Trimvent SW-serien i hvid i størrelse tilpasset elementerne.

Bagstop for fugemateriale

Firkantet, ikke vandsugende materiale
som f.eks. polyesterskum med min. densitet 25 kg/m3.

Vinduesfuger

Plastisk eller plastoelastisk enkomponent
fugemasse inklusive primer og glittevæske.

Etablering af 5 stk. nye altaner mod gård.
Der bores et cirkulært hul på ca. 80 mm i murværket, som afrenses
for murstøv, hvorefter overfladerne affedtes med 10-20% ammoniakopløsning. Herefter udstøbes med ekspanderende mørtel. Det skal ved
udstøbningen sikres, at mørtelen binder til et tilstrækkeligt murværksareal, således at den foreskrevne udtrækningsbæreevne opnås.
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Der skal foretages en nøjagtig opmåling, således at borehuller for ekspansionsmørtel er placeret centralt i forhold til det efterfølgende limanker, og således at det efterfølgende flangeprofil dækker det udstøbte
hul.
Efter endt hærdning af den ekspanderende mørtel, monteres det rustfri
klæbeanker efter fabrikantens forskrifter.
Efter endt hærdning af klæbeanker, monteres bærejern. Der tilspændes til korrekt moment i.h.t. klæbeankerets specifikationer.
Øvrige altankomponenter monteres herefter i.h.t. altansystemfabrikanten anvisninger.
Der skal isoleres omhyggeligt med neopren på alle kontaktflader mellem stål og aluminium, og mellem andre materialer hvor galvanisk tæring kan opstå.
Alle samlinger (bolte, møtrikker, skiver, popnitter m.v.) skal udføres i
rustfrit stål.
Det skal ved monteringen tilsikres at altanerne bortleder regnvand effektivt, ved etablering af et udadrettet ensidigt fald på 1,5%.

Materialeoversigt.
Bærejern

Stål, varmforzinket efter tildannelse
i.h.t. DS/ISO 1461 klasse B.

Aluminium

I.h.t. DS 419, legeringsklasse L1 og
korrosionsklasse III

Balustre

Kvadratiske alu-rør

Brystninger

Hærdet glas, i udseende som sandblæst glas

Håndliste

Teak

Altanbund

som 100 mm aluminiumsbund fra
f.eks. Weland.

Klæbeankersystem

som HILTI
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Materialeoversigt.

1.3.2.4

Bolte, møtrikker, skiver og
klæbeankre m.v. til altanophæng, fastgørelse af
håndlister etc.

Alle primære fastgørelser udføres i
rustfrit stål A4.

Bolte, møtrikker, skiver til
øvrige samlinger

Alle sekundære fastgørelser udføres i
rustfrit stål A2.

Særpriser/enhedspriser/tillægspriser.
Der ønskes oplyst priser på følgende:
•

Tillægspris pr. altan for udlægning af gulv i teak, som høvlede
brædder min. 25 mm x 100 mm, forsynet med spor i overfladen
og udlagt med en afstand på ca. 10 mm mellem brædderne. Gulvet skal udføres i sektioner som kan afmonteres.

•

Tillægspris pr. altan for montering på langt facadeprofil i stedet for
kort facadeprofil, såfremt det viser sig nødvendigt.

Ovenstående priser indgår i bedømmelsen af hvilket tilbud der er mest
fordelagtigt for bygherre.
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1.4.1

VINDUESUDSKIFTNING.

1.4.1.1

Arbejdernes omfang

1.4.1.3.1

Udskiftning af 28 stk. vinduer type A

1.4.1.3.2

Udskiftning af 33 stk. vinduer type B.

1.4.1.3.3

Udskiftning af 2 stk. altandøre type C.

1.4.1.3.4

Udskiftning af 2 stk. altandøre type D.

1.4.1.3.5

Udskiftning af 15 stk. vinduer type E.

1.4.1.3.6

Udskiftning af 6 stk. vinduer type F.

1.4.1.3.7

Udskiftning af 20 stk. vinduer type G.

1.4.1.3.8

Udskiftning af 21 stk. vinduer type H.

1.4.1.3.9

Udskiftning af 5 stk. altandøre type I.

1.4.1.3.10

Udskiftning af 1 stk. altandør type J.

1.4.1.3.11

Retablering af 68 stk. pudsede spejle mod gården.

1.4.1.2

Generelle forhold vedrørende vinduesudskiftning
Alle vinduerne skal leveres som trævinduer med udvendig beklædning i aluminium.
De nye vinduer skal opfylde kravene til DVC-godkendte vinduer samt
de krav i denne beskrivelse, som går ud over DVC's krav.
Vinduernes udformning fremgår af facadetegningerne, vinduesoversigten og de vejledende principdetaljer for vinduernes profilering.
Typebetegnelsen på vinduesoversigten angiver vinduets type og funktion, men ikke de forskellige målvarianter inden for den enkelte type.
Det er entreprenørens ansvar at detailopmåle samtlige nye vindueselementer.
Inden vinduerne sættes i produktion, er det entreprenørens ansvar at
sikre sig, at antallet af vinduer på vinduesoversigten svarer til det faktiske antal.
I forbindelse med opmåling skal entreprenøren tage højde for eventuelle udskiftninger eller nymonteringer af sålbænke, således at elementets højdemål er korrekt.
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Vindueselementerne skal i store træk udføres med en opdeling som de
eksisterende vinduer, men med de ændringer, som bl.a. fremgår af
tegningsmaterialet.
Entreprenøren skal fastlægge placering og fastgørelse af vinduesbeslag, så der opnås en forsvarlig fastgørelse og funktion.
Vinduernes størrelse skal være så de passer i de eksisterende vindueshuller med en fuge mellem karm og murværk på 10-15 mm. Vinduer
der ikke opfylder dette krav vil blive kasseret.
Hvor der på de nuværende vinduer er en drypnæse langs bundkarmen
eller på tværposten, skal de nye vinduer også udføres med drypnæse.
Karme og rammer skal udføres i forsvarlige dimensioner og så tæt på
de eksisterende karmes dimensioner, at indvendige og udvendige forhold ikke ændres. Karmenes dimensioner skal være så store, at der
ved samlinger mellem karme og lysninger kan monteres listeinddækninger med vederlag på karmene.
I alle false mellem karme og rammer skal der monteres tætningslister
med svejste hjørnesamlinger. Tætningslisterne skal fastgøres i en not i
vinduesrammen. Det lukkede vindue skal være så tæt, så der ikke kan
opstå et uønsket luftskifte eller trækgener i ved vinduerne.
Samlinger ved hjørner og lodposte skal limes sammen.
Flader og false, der kan blive udsat for vand skal udføres med fald mod
det fri og forsynes med de nødvendige drænhuller.
Kanter skal afrundes så vandet kan løbe af og så malingen kan opnå
fornøden lagtykkelse på kanterne.
Glas monteres efter de nyeste monteringsanvisninger fra Glasindustriens Samarbejdsorganisation (GSO). Fugebånd skal monteres i plan
med glaslistens og rammens overkant, så der ikke kan opstå vandansamlinger mellem beklædning og glas.
I hvert vindueselement skal der monteres 1 stk. udluftningsventil. Ventilen skal så vidt muligt placeres i vinduets tværpost eller overkarm.
Hvor vinduer udføres med lydruder, skal der dog ikke monteres udluftningsventil.
Vinduerne skal vakuumimprægneres efter de er samlet efter en anerkendt imprægneringsmetode som klasse B - DS 2122.
Efter imprægneringen skal vinduerne påføres shellak på alle synlige
knaster og herefter malerbehandles vinduerne efter MBK blad V 3652
af oktober 1993. Denne behandling går på visse punkter ud over
DVC´s mindstekrav.
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Overfladen på karme og rammer skal være jævn og have glat finish.
Udfaldskravet til malerbehandlingen skal være til dækket, lukket og
glat flade. Arbejdet skal udføres så synlige flader, kanter og false står
ensartet i farve og glans. Alle porer, huller, revner og samlinger skal
være lukkede og udfyldte, og overfladerne skal være glatte.
Eventuelle reparationer af skader fra fabrikkens side skal være
udført så de ikke kan ses.
Aluminium skal være af min. 1,5 mm tykkelse. Samling af aluminium
f.eks. i hjørner og "stød" skal være jævne og tætte.
Aluminiumsbeklædningen skal fastgøres og udformes så eventuelt
vand, der trænger ind mellem aluminium og træ, straks bortledes.
Der skal herudover sikres ventilation mellem aluminium og træ, så der
ikke sker fugtophobning.
Profileringen af aluminiumsbeklædning skal være så vinduets udseende
svarer mest muligt til et tilsvarende termovindue udført i træ.
Beslag til fastgørelse af aluminiumsbeklædning på træ skal være udformet så beslaget med hensyn til styrke, holdbarhed og funktion har
en levetid med fuld og usvækket funktion på mindst 40 år.
Aluminiumsoverfladen skal før behandling være jævn, glat og ren.
Overfladen skal pulverlakeres industrielt med efterfølgende hærdning
med en færdig lagtykkelse på mindst 60 my. Den færdige overflade
skal opfylde alle gængse kvalitetsmæssige krav for industriel pulverlakering og leve op til minimumskravene for aluminiumsoverflader af
funktionsklasse III i.h.t. MBK.
Den færdige overflade skal være dækket, lukket og glat.
Flader, kanter og false skal stå ensartet i kulør og glans. Porer, huller,
revner og samlinger skal være lukkede. Flader, kanter og false skal
være glatte.
I tilbudet skal der regnes med at vinduerne mod gården skal leveres i
hvid standardfarve indvendigt, og i specialtonet mat farve udvendigt,
samt at vinduerne mod gaden skal leveres i hvid standardfarve indvendigt og hvid mat farve udvendigt.
Det kan påregnes at alle elementer til kælderen skal leveres i samme
farve, som skal påregnes at være anderledes end farven til vinduerne.

1.4.1.3

Arbejdsbeskrivelse og materialeoversigt

1.4.1.3.1

Udskiftning af 28 stk. vinduer type A
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Inden de gamle vinduer udtages skal der opsættes afdækningsplast
indvendigt i lysningerne og på gulv og møbler i nærheden af vinduerne.
Ved udtagning af vinduerne skal man tage hensyn til eventuelle telefonkabler, der går gennem vinduerne eller fugerne eller er fastgjort til
vinduerne. Kablerne skal forsigtigt nedtages eller skæres fri. Kabler der
beskadiges skal straks retableres for entreprenørens regning.
Hvis der er alarmsystemer på døre og vinduer, skal de afmonteres og
genmonteres i forbindelse med udskiftningen. Planlægningen og ansvaret for dette er entreprenørens opgave, mens den direkte udgift til
alarmselskabet afholdes af ejendommen. Af- og genmonteringen skal
bestilles af entreprenøren hos alarmselskabet. Af- og genmonteringen
skal planlægges, så afmontering sker først på dagen og genmonteringen på de nye vinduer sker samme dag inden arbejdstids ophør.
Vinduerne skal udtages så der sker mindst mulig skade på indvendigt
træværk, murværk, puds og sålbænke. Den del af lysningspanelet og
vinduespladen, der skal bibeholdes, må ikke blive beskadiget.
Lysningspanelerne skal fastgøres med afstandsklodser mellem fyldning
og murværk og sikres med skruer. Eventuelle synlige skruehuller
spartles og males.
Isætning og fastgørelse af vinduerne skal foretages efter fabrikantens
monteringsforskrifter, suppleret med nærværende beskrivelse.
Elementerne skal fastgøres i murværk med karmskruer. Skruerne anbringes så vidt muligt i vindnoten i karmfalsen. Skruerne skal spændes
så de fastholder vinduet uden at det deformeres.
Der skal langs underkarmen under alle lodposter være permanent opklodsning mod murværket. Opklodsningen skal udføres af materialer,
der ikke svinder og opklodsningen skal fastgøres forsvarligt.
Det skal sikres, at vinduernes opklodsning ikke efterfølgende fjernes i
forbindelse med eventuel udskiftning af sålbænke.
Straks efter monteringen af vinduerne skal fugen mellem karm og
murhul stoppes tæt med isoleringsmateriale, så vandindtrængen eller
træk undgås.
Inden fugearbejdet påbegyndes, skal der fuges et prøveelement, som
skal godkendes af tilsynet. Ved godkendelse, skal prøvevinduets fugning kunne danne norm for resten af fugearbejdet.
Vinduerne skal fuges så kravene i FSO 45.54 overholdes.
Det skal kontrolleres at isolering og opklodsninger er placeret, så de
ikke er til gene for fugearbejdet.
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Puds- og mørtelfugearbejde i vinduesfalse skal være helt afsluttet før
vinduer fuges med blød fuge. Skader på false og mærker efter tidligere
drypnæser på tværpost og drypnæse på bundkarm skal repareres af
entreprenøren efter isætningen og før fugning, så reparation fremstår i
lighed med den oprindelige overflade.
Kontaktfladerne skal udtørres og primes så fugerne får tilstrækkelig
vedhæftning. Priming skal dække hele kontaktfladen, men må maximalt være synlig 2 mm uden for fugen.
Bagstopningsmateriale skal anvendes i dimensioner, der er så store, at
materialet er sikkert fastholdt og der skal foretages de nødvendige dimensionsskift. Samlinger skal stødes tæt sammen og flugte udvendigt.
Bundfugerne skal ved sålbænk og bundkarm trækkes mm tilbage for at
opnå en forsvarlig drypkant og således at udluftningshuller på undersiden af bundkarmen er frie.
Øvrige fuger skal trækkes 1-2 mm tilbage fra forkant af side- og overkarm, så fugemassen begrænses til mellemrummet mellem karm og
omgivende vindueshul. Alle fuger afsluttes med glitning.
Indvendigt ved lysningspaneler skal der monteres trælister, som fastgøres til både karm og tilsætningslister. Listerne skal danne en naturlig
overgang fra vinduet til lysningspanelet.
Hvor gamle forsatsrammer nedtages skal entreprenøren sikre at lysninger retablere behørigt ligesom nødvendig fugning, spartling og malerretablering skal udføres.
Indvendigt ved murværk eller fliser monteres en træliste på karmen og
de fuges med plastisk enkomponent fugemasse i farve som liste mellem liste og lysning.
Hvis der sker skader på lysningspaneler eller false, skal tapet, puds,
fliser og maling retableres.
Det vil være nødvendigt med varianter af tilslutningslister og varianter
af løsninger for montering af tætningslister.
Ved køkkenborde skal der foretages tæt tilslutning mellem nye vinduer
og køkkenbord med f.eks. malede MDF-plader.
Hvor det på grund af køkkenborde eller lignende er vanskeligt at betjene de nederste anverfere på bundrammerne, skal disse flyttes og
oprindelige skruehuller lukkes, spartles, slibes og pletrepareres med
overflademaling i lighed med øvrige overflader.
Efter isætning skal eventuelle indvendige skader på vinduerne malerrepareres ved spartling, slibning samt to gange reparation med overfladebehandling.
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Den indvendige færdiggørelse skal udføres senest dagen efter, at vinduerne er monteret.
Inden vinduerne sættes i produktion skal der leveres et referenceelement, som skal godkendes af tilsynet. Referenceelementet skal opbevares på ejendommen indtil byggeriet er afsluttet.
Referenceementet skal danne reference for vinduerne m.h.t. materialekvalitet, forarbejdning og overfladebehandling. Referenceelementet
skal ledsages af en nøjagtig beskrivelse af samtlige forskelle mellem
referenceelementet og de elementer, som efterfølgende leveres til indbygning.
Referenceelementet skal leveres umiddelbart efter modtagelse af accept, og må ikke forsinke den egentlige levering.
Godkendelse af referenceelementet fritager ikke entreprenøren for opfyldelse af de i udbudsmaterialet specificerede krav vedrørende kvalitet, udformning m.v.
I tilfælde af at referenceelement ikke leveres er det alene tilsynets
vurdering, der lægges til grund for bedømmelsen af de leverende elementernes kvalitet ved eventuelle tvister

Materialeoversigt.
Træ til vinduer

Vakuumimprægneret fyrretræ i usorteret
kvalitet med fugtindhold på 11-14%

Udvendig beklædning

Pulverlakeret aluminium.

Udvendige beslag

Varmforzinkede med en minimum lagtykkelse på 60 my eller behandlet med
anden tilsvarende korrosionbeskyttelse.

Indvendige beslag

El-galvaniserede med en lagtykkelse på
10 my eller andet tilsvarende korrossionsbeskyttelse.

Pudsebeslag på vinduer

Som Carl F. 001344.

Anverfere

Som Carl F 002040 30006, hvide.
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1.4.1.3.2

Stormkrog

Som Carl F 005007, 30153, hvid 155 mm.

Stormjern

Som Carl F 002231 30003, hvide.

Stjerthager

Som Carl F 002403 30008, hvide, inkl.
monteringssøm.

Glas, gadesiden

Energiruder glas 4-12-6, Kappa med
højisoleringsevne med U-værdi højst
1,3, isat så konstruktion tilsammen yder
en samlet lyddæmpning på 35 dB.

Glas, gårdsiden

Energiruder glas 4-15-4, Kappa med højisoleringsevne med U-værdi højst 1,3.

Glas i toiletvinduer

Matteret som Dana Pane Klar Pacific

Glasisætningsbånd

Udføres i EPDM eller tilsvarende. Der må
ikke benyttes materiale med indhold af
butyl eller PVC.

Udluftningsventiler i vinduer mod gården

Triton Trimvent SW-serien i hvid i størrelse tilpasset elementerne.

Bagstop for fugemateriale

Firkantet, ikke vandsugende materiale
som f.eks. polyesterskum med min. densitet 25 kg/m3.

Vinduesfuger

Plastisk eller plastoelastisk enkomponent
fugemasse inklusive primer og glittevæske.

Udskiftning af 33 stk. vinduer type B.
For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises i øvrigt til afsnittet
"Udskiftning af vinduer type A".

1.4.1.3.3

Udskiftning af 2 stk. altandøre type C.
I forbindelse med udskiftning af altandøre, skal eksisterende muret og
pudset brystning fjernes og erstattes af en fyldning.
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Fyldningen udføres med samme udvendige overflade som det øvrige
altandørsparti.
Udtagningen af vinduet og fjernelse af brystningen skal ske forsigtigt,
så den indvendige brystningsfyldning inkl. vinduesplade ikke beskadiges. Der monteres efterfølgende lister i overgang til nyt karmtræværk.
Det skal ved opmålingen sikres, at det nye altandørsparti passer til den
eksisterende brystning.
For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises i øvrigt til afsnittet
"Udskiftning af vinduer type A".

1.4.1.3.4

Udskiftning af 2 stk. altandøre type D.
For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises i øvrigt til afsnittet
"Udskiftning af vinduer type A".

1.4.1.3.5

Udskiftning af 15 stk. vinduer type E.
For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises i øvrigt til afsnittet
"Udskiftning af vinduer type A".

1.4.1.3.6

Udskiftning af 6 stk. vinduer type F.
For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises i øvrigt til afsnittet
"Udskiftning af vinduer type A".

1.4.1.3.7

Udskiftning af 20 stk. vinduer type G.
For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises i øvrigt til afsnittet
"Udskiftning af vinduer type A".

1.4.1.3.8

Udskiftning af 21 stk. vinduer type H.
For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises i øvrigt til afsnittet
"Udskiftning af vinduer type A".

1.4.1.3.9

Udskiftning af 5 stk. altandøre type I.
For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises i øvrigt til afsnittet
"Udskiftning af vinduer type A".
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1.4.1.3.10

Udskiftning af 1 stk. altandør type J.
For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises i øvrigt til afsnittet
"Udskiftning af vinduer type A".

1.4.1.3.11

Retablering af 68 stk. pudsede spejle mod gården.
I forbindelse med udskiftning af vinduerne, forventes det at et antal
pudsede spejle falder ned eller bliver beskadigede.
Der opmures nyt spejl over vinduet med teglsten og mørtel. Mellem
vinduesoverkarm og spejl etableres plads til fuge ved f.eks. at indlægge en flamingostrimmel, som kan fjernes inden der skal fuges
med blød fuge.
Spejlene pudses op i niveau som de eksisterende spejle. Ned mod
vinduet skal der afsluttes med en ret kant.
Vinduerne skal afdækkes med plast eller lignende mens opmuringen
udføres. Straks efter oppudsningen skal eventuelle mørtelstænk på
det nye vindue fjernes.
Der afregnes forholdsmæssigt ud fra det faktiske antal udførte spejle.

Materialeoversigt.
Mørtel til pudsning af
spejle over vinduer

1.4.1.5

Hydraulisk kalkmørtel KKh 50/50/575
med sand med kornstørrelse max. 4 mm

Særpriser/enhedspriser/tillægspriser.
Tilbudet skal ledsages af en beskrivelse af det tilbudte vinduesprodukt, der informerer om elementernes kvalitet, imprægnering, overfladebehandling, beslag, tætningslister, glas og andre forhold, der har
betydning for vinduets kvalitet.
Der vil i bedømmelsen af tilbudene blive lagt vægt på, at denne beskrivelse er udtømmende og entydig.
Tilbudslisten skal indeholde særpriser for følgende arbejder:
•

Tillæg for udskiftning af yderligere 5 stk. 2-fags dannebrogsvinduer type G.

•

Fradragspris såfremt vinduer mod gård leveres i udvendig standardfarve i stedet for specialtonet farve.
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Alle opgivne særpriser/enhedspriser vil indgå i bedømmelse af tilbuddene på lige fod med de øvrige priser.
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1.20.1

BYGGEPLADSINDRETNING.

1.20.1.1

Arbejdernes omfang.

1.20.1.3.1

Etablering af byggestrøm.

1.20.1.3.2

Opstilling af skure inklusive tilslutning af vand, afløb, el m.v.

1.20.1.3.3

Containere til bortkørsel af affald.

1.20.1.3.4

Rengøring inden aflevering.

1.20.1.2

Generelle forhold vedrørende byggepladsindretning.
Alle nødvendige tilladelser for at gennemføre entreprisen, skal indhentes af entreprenøren. Dette omfatter bl.a. tilladelse til etablering
af byggeplads på offentlige areal eller private arealer.

1.20.1.3

Arbejdsbeskrivelse og materialeoversigt.

1.20.1.3.1

Etablering af byggestrøm.
Entreprenøren kan påregne at ejendommen har tilstrækkelig strømforsyning ført frem til hovedtavlen for gennemførelse af arbejderne.
Entreprenøren skal herfra etablere de nødvendige byggestrømstavler
for at kunne gennemføre arbejderne rationelt.
El-forbruget betales af bygherren. Såfremt bygherre kræver det, skal
der opsættes bimåler til registrering af byggepladsens el-forbrug. Udgift til opsætning af bimåler afholdes af bygherren.
Entreprenøren kan regne med at kunne tilslutte håndlamper, småmaskiner til boring, slibning og lignende fra lokale stikkontakter.

1.20.1.3.2

Opstilling af skure inklusive tilslutning af vand, afløb, el m.v.
Der skal etableres de nødvendige byggepladsfaciliteter til mandskab,
materialeoplag, værksted m.v. så alle krav, forskrifter, regulativer,
cirkulærer m.v. er overholdt.
Dette omfatter bl.a. alle ydelser i forbindelse med mandskabsvogne,
toiletvogne, materialecontainere, tilslutning af disse til el, vand, afløb,
indhentning af nødvendige offentlige tilladelser til opstilling af skure,
etablering af arbejdspladsbelysning.
Tilbudet skal indeholde alle omkostninger og afgifter til placering af
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mandskabsvogne, materialecontainere, affaldscontainere, toiletvogne, P-pladser som f.eks. parkeringsafgifter eller lignende i.h.t. kommunens krav.
Der er vandstik på ejendommen. Fra tappested kan entreprenørerne
for egen regning føre interimistiske ledninger til byggepladsbrug.

1.20.1.3.3

Containere til bortkørsel af affald.
Tilbudet skal indeholde alle omkostninger til opstilling, transport og
bortkørsel af alle nødvendige containere til bortskaffelse af bygningsaffald.
Desuden skal alle omkostninger til deponering eller bortskaffelse af
alle former for bygningsaffald, herunder asbestholdige materialer,
blandet affald, støvende bygningsaffald, jord m.v. fra samtlige arbejder, der udføres på ejendommen være indeholdt i tilbudet.
Der skal af entreprenøren foretages alle de nødvendige anmeldelser
til myndighederne i forbindelse med transport og bortskaffelse af affaldet, så bl.a. Miljøkontrollens krav overholdes.
Alt bygningsaffald skal dagligt lægges i containere så generne for beboere på ejendommen eller i naboejendommene minimeres.
Eventuelle skader på belægninger på veje, fortove, kantsten, bede
samt andre belægninger og konstruktioner efter opstilling af containere skal udbedres af entreprenøren uden udgift for bygherre.

1.20.1.3.4

Rengøring inden aflevering.
Inden afleveringen af arbejderne skal der ud over almindelig ”håndværkerrengøring” foretages en professionel rengøring af de berørte
områder i og omkring ejendommen.
Rengøringen skal udføres professionelt med relevante værktøjer og
rengøringsmidler tilpasset de individuelle arbejder.
Rengøringen omfatter følgende hovedpunkter:
•

Rengøring af facader ved afrensning/afbørstning af støv og
pudsrester på sålbænke, gesimsbånd.

•

Rengøring af overflader på vinduer og udvendige døre, så støv,
imprægneringsvæske og andre urenheder fjernes.

•

Udvendig polering af glas i alle vinduer og udvendige døre.

•

Oprydning og rengøring af belægninger og bede på fortov og
gaden, i gården, ved gavlen m.v.
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1.20.1.4

Særpriser/enhedspriser/tillægspriser.
Der ønskes oplyst tillægspris/enhedspris/fradragspris på nedenstående arbejder:
•

Fradragspris vedrørende byggeplads, hvis alle arbejder under afs.
1.3.2 vedrørende nye altaner udgår.

Disse enhedspriser/tillægspriser/fradragspriser vil indgå i bedømmelse af tilbudet på lige fod med de øvrige opgivne priser.
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1.20.2

STILLADS

1.20.2.1

Arbejdernes omfang.

1.20.2.3.1

Opstilling, leje og nedtagning af stillads mod gade.

1.20.2.3.2

Opstilling, leje og nedtagning af stillads mod gård.

1.20.2.2

Generelle forhold vedrørende stillads.
Alle nødvendige tilladelser for at gennemføre entreprisen, skal indhentes af entreprenøren. Dette omfatter bl.a. tilladelse til opstilling af
stillads på offentligt areal eller på private arealer.
Entreprenøren skal dagligt efter endt arbejdsdag fjerne stiger fra gade- og gårdniveau samt sørge for at nederste lemme i stilladsdæk er
forsvarligt aflåste.
Bygherre betaler ikke stilladsleje for vejrligsdage. Dette gælder både
det antal vejrligsdage som er forudsat i udbudstidsplanen og eventuelle yderligere vejrligsdage som konstateres ved arbejdets udførelse.

1.20.2.3

Arbejdsbeskrivelse og materialeoversigt.

1.20.2.3.1

Opstilling, leje og nedtagning af stillads mod gade.
Tilbuddet skal indeholde udgifter til at levere, opstille, leje, nedtage
og bortkøre alt stillads til alle stilladskrævende arbejder.
Dette omfatter ligeledes alle nødvendige inddækninger, afdækninger,
el-hejse, skakte samt andet for udførelse af arbejderne. El-hejse skal
tilsluttes af entreprenøren.
Der anbringes de nødvendige el-hejse og skakte for at kunne gennemføre arbejderne hensigtsmæssigt.
Over alle døre til opgange, trapper, porte m.v. skal der opsættes tæt
skærm til beskyttelse.
Ved fortovet skal stilladset opstilles med brede bundrammer, så fodgængere kan passere ejendommen på fortovet. Der skal være tæt
skærm over fortovet.
Ved øverste stilladsdæk skal der opsættes lodret afskærmning. Over-
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gangen mellem det vandrette dæk og den lodrette afskærmning skal
være tæt.
Hvis nedløbsrør fjernes fra tagrender skal der midlertidigt monteres
flexrør, som leder vandet fra tagrenderne ud over stilladset væk fra
facaden.
Det nødvendige antal konsolflytninger skal være indeholdt i tilbudet
også hvis arbejdernes rækkefølge på grund af entreprenørens forhold
ændres.
Stilladset skal inddækkes med plastnet.
Stilladset skal fastgøres forsvarligt til bygningen i bæredygtigt murværk og ikke til vinduer eller andre sekundære bygningsdele.
Stilladsafstivning skal placeres i en sådan højde i forhold til de gennemgående hoveddæk, at de ikke hindrer almindelig færdsel på stilladset.
Når stilladset nedtages, skal hullerne efter stilladsafstivningerne lukkes, så de er tætte og overfladestruktur skal svare til facaden i øvrigt. Lukningerne skal indfarves eller pletmales i en farve, der svarer
til den omgivende facade.
Entreprenøren skal selv sørge for nødvendige tilladelser i forbindelse
med opstilling af stilladset.
Entreprenøren har ansvaret for, at stilladset opstilles i overensstemmelse med alle gældende regulativer og sikkerhedsbestemmelser.
Ved eventuel påtale fra myndighederne, skal manglerne udbedres
straks, så de øvrige arbejder ikke forsinkes.
Entreprenøren fastsætter selv, hvor meget stillads, der skal være opsat på ejendommen på samme tid, for at samtlige arbejder kan udføres efter tidsplanen.
Stilladsprisen reguleres ikke uanset om det i projektbeskrivelsen indeholdte arbejde varer kortere eller længere tid end udbudstidsplanen angiver.

Materialeoversigt.
Stilladsmateriel

Let stålrørsstillads med opgangsfelter, fodbrædder m.v.

Affaldsskakt
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1.20.2.3.2

El-hejs

Hejs til mindst 75 kg forsynet med
styreenhed til terræn

Afdækningsmateriale

Tilpassede krydsfinérplader. Lodret
afdækningsskærm ved øverste
dæk

Afskærmning af stillads

Plastnet

Opstilling, leje og nedtagning af stillads mod gård.
For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises til afsnit vedrørende
stillads mod gade.

1.20.2.4

Særpriser/enhedspriser/tillægspriser.
Der ønskes oplyst tillægspris/enhedspris/fradragspris på nedenstående arbejder:
•

Daglig leje af stillads på gadesiden.

•

Daglig leje af stillads på gårdsiden.

•

Fradragspris vedrørende byggeplads, hvis alle arbejder under afs.
1.3.2 vedrørende nye altaner udgår.

Disse enhedspriser/tillægspriser/fradragspriser vil indgå i bedømmelse af tilbuddet på lige fod med de øvrige opgivne priser.
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2

UDBUDSTIDSPLAN

Ydelse

Uge, 2005

Opmåling af vinduer

16

Etablering af byggeplads

19

Opstilling af stillads mod gade og gård

19

Arbejder på tag, facader og altaner

20-26

Vinduesarbejder

23-26

Aflevering *)

26

Nedtagning af stillads *)

27

*) Sanktionsbærende knudepunkt
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3

TEGNINGSLISTE

Tegningsemne

Tegning nr.

Ca. mål

Dato

Tagplan, eksisterende forhold

(99)3.20

1:100

17/3-05

Tagplan, fremtidige forhold

(99)3.21

1:100

17/3-05

Gårdfacade, eksisterende forhold - princip

(99)3.30

1:100

17/3-05

Gårdfacade, eksisterende forhold - princip

(99)3.31

1:100

17/3-05

Gårdfacade, fremtidige forhold - princip

(99)3.32

1:100

17/3-05

Gårdfacade, fremtidige forhold - princip

(99)3.33

1:100

17/3-05

Gadefacade, eksisterende forhold - princip

(99)3.34

1:100

17/3-05

Gårdfacade, eksisterende forhold - princip

(99)3.35

1:100

17/3-05

Gårdfacade, fremtidige forhold - princip

(99)3.36

1:100

17/3-05

Gårdfacade, fremtidige forhold - princip

(99)3.37

1:100

17/3-05

Snit A, eksisterende forhold - princip

(99)3.38

1:100

17/3-05

Snit B, eksisterende forhold - princip

(99)3.39

1:100

17/3-05

Snit A, fremtidige forhold - princip

(99)3.40

1:100

17/3-05

Snit B, fremtidige forhold - princip

(99)3.41

1:100

17/3-05

Stern, skråt tag/fladt tag, snit - princip

(27)5.01

1:10

17/3-05

Afslutning paptag, snit - princip

(27)5.02

1:5

17/3-05

Paptag, inddækning ved mur - princip

(27)5.03

1:10

17/3-05

Paptag, inddækning ved rørgennemføring princip

(27)5.04

1:10

17/3-05

Detalje ved taglem - princip

(27)5.05

-

17/3-05

a4 arkitekter og ingeniører a/s • Gladsaxevej 104 • 2860 Søborg • tel 7026 6262 • fax 7026 6362 • www.a4.dk • cvr 2648 1066

51

Tegningsliste

Tegningsemne

Tegning nr.

Ca. mål

Dato

Vinduesoversigt mod gade - princip

(31)4.01

1:20

17/3-05

Døroversigt, mod gade - princip

(31)4.02

1:20

17/3-05

Vindues- og døroversigt, mod gården princip

(31)4.03

1:20

17/3-05

Profildetaljer - princip

(31)5.01

-

17/3-05

Ny altan, princip

(40)4.01

1:20

17/3-05
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4

GENERELLE FORHOLD.
Betingelserne anført i dette afsnit supplerer og går forud for betingelserne anført i efterfølgende afsnit "AB92 med tilføjelser" under afsnit
5 nedenfor.

4.1

Arbejdsudførelse generelt.
Arbejdet udføres i henhold til udbudsmaterialets tegninger og beskrivelse samt håndværksmæssig korrekt byggemåde.
I tilfælde af uklarheder i beskrivelsen skal fabrikantens retningslinier
og vejledninger som minimum efterkommes.
Hvis der er tegn på, at konstruktioner er angrebet af råd eller svamp,
skal dette straks meddeles tilsynet, som tager stilling til, i hvilket omfang skaderne skal udbedres. De enkelte tilbud skal ikke indeholde
priser for sådanne arbejder med mindre der gøres særligt opmærksom på det i det relevante afsnit.

4.2

Kontrol og måltagning.
Alle tegninger er principtegninger, så der må ikke måles på tegningerne og alle mål tages på stedet.
Før et arbejdes påbegyndelse skal entreprenøren kontrollere, at arbejdsstedets tilstand i alle måder er sådan, at han kan tage ansvaret
for sin egen entreprises konditionsmæssige udførelse og produktets
holdbarhed.

4.3

Beskyttelse og sikkerhed.
Entreprenørens tilbud skal omfatte alle på tilbudsdatoen gældende
overenskomstmæssige vinterforanstaltninger samt bl.a. snerydning af
stillads og arbejdsplads.
Udgifter til andre udvidede vinterforanstaltninger samt snerydning på
adgangsveje til boligen forestås af bygherren eller af entreprenøren
til en i forvejen aftalt betaling.
Udførelse af vinterforanstaltninger skal foregå inden for tidsplanens
rammer.
Ved "varmt arbejde" skal arbejdet udføres efter Brandteknisk vejledning nr. 10, 10A og eventuelt 10B, herunder etableres nødvendigt
slukningsudstyr.
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Entreprenøren har ansvaret for, at de alle sikkerhedsforanstaltninger
iagttages. Udgifterne i forbindelse med sikkerhedsforanstaltninger
skal indeholdes i tilbudet.
Alle bestemmelser i og i henhold til lovgivningen om arbejderbeskyttelse, arbejdsmiljøloven, brandfarligt arbejde m.m. skal nøje
overholdes.
Entreprenøren skal udføre en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed i
forbindelse med byggepladsens indretning og drift.
Ansvar for udarbejdelse af en plan for sikkerhed og sundhed i tilfælde
af, at 2 eller flere arbejdsgivere samtidigt beskæftiger flere end 10
personer på byggepladsen påhviler entreprenøren.
Anmeldelsespligt til Arbejdstilsynet i tilfælde af, at arbejdets forventede varighed overstiger 30 arbejdsdage, og mindst 20 ansatte er beskæftiget samtidigt, eller at den formodede arbejdsmængde overstiger 500 manddage påhviler entreprenøren.
Eventuelle udgifter til eventuelle ændringer på byggepladsen, honorarer til arbejdstilsynet samt eventuelle bøder og afgifter er bygherre
uvedkommende og skal afholdes af entreprenøren og for dennes regning.
Entreprenøren har ansvaret for, at interimistiske afspærringer og andre sikkerhedsforanstaltninger er intakte. Hvis de af hensyn til arbejdet midlertidigt må fjernes, skal de snarest genopsættes senest når
arbejdsstedet forlades.

4.4

Vejrligsspilddage.
I udbudstidsplanen er indregnet vejrligsspilddage som anført nedenfor.

Jan.
4
Juli
0

Feb.
4
Aug.
1

Mar.
3
Sept.
2

Apr.
1
Okt.
2

Maj
1
Nov.
2

Juni
1
Dec.
2

Hvis det totale antal af godkendte vejrligsspilddage overskrider det
indregnede antal, er der tale om usædvanligt vejrlig, der berettiger til
tidsfristforlængelse. Betingelserne for godkendelse af en vejrligsspilddag er følgende:
Nedbør i mindst 4 timer inden for normal arbejdstid.
Vindstyrke større end 7 (Beaufort) i mindst 4 timer inden for normal
arbejdstid.
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4.5

Reparationer efter eget arbejde.
Reparationer skal udføres således, at de er "håndværksmæssigt korrekte" og i udseende svarer til de omgivende flader.
Udbedring efter vandskader eller lignende foretages af den entreprenør der har forvoldt vandskaden. Såfremt der er uenighed om eventuel fordeling af sådanne udgifter, er entreprenørerne pligtige til at
underkaste sig tilsynets afgørelse.
Risikoen og ansvaret for skader på bygherrens ejendom som direkte
eller indirekte kan henføres til handlinger eller udeladelser fra entreprenørens side, eller som skyldes forkert eller uregelmæssig brug,
skal udbedres af entreprenøren uden udgift for bygherre. Hvis der er
uenighed om eventuel fordeling af sådanne udgifter, er entreprenørerne pligtige at underkaste sig tilsynets afgørelse.

4.6

Gener og varsling.
Arbejdet skal tilrettelægges sådan, at gener for beboerne minimeres
mest muligt.
Entreprenøren skal varsle ved opslag i opgangen mindst 2 uger før
det er nødvendigt med adgang til boliger.
2 dage inden arbejdet påbegyndes i hver bolig, skal der ligeledes
varsles ved brevindkast. Varslingen skal indeholde meddelelse om,
hvornår arbejdet påbegyndes og afsluttes.
Er denne detailvarsling utilstrækkelig, eller omdelt for sent, og der
derfor ikke er ryddet i nødvendigt omfang, skal dette gøres på entreprenørens foranledning og for dennes regning.
Entreprenøren skal ved sin skriftlige detailvarsling specifikt gøre beboerne opmærksom på i hvilket omfang der ønskes ryddet med hensyn til indbo, skabe m.v., om nødvendigt ved markeringer på planer
over de enkelte boliger til de enkelte beboere.
Arbejdet skal afsluttes indenfor det tidspunkt, der er varslet. Entreprenøren skal møde op i de boliger, der er varslet til den varslede tid.
Såfremt entreprenøren undtagelsesvis ikke kan overholde start- eller
sluttid som varslet, skal han i god tid sørge for skriftlig og eventuelt
mundtlig afvarsling eller træffe aftale om ny tid.

4.7

Nøgleprocedure.
For at undgå tvivl om ansvaret for opbevaring af nøgler m.v. skal nedenstående nøgleprocedure følges nøje.
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Entreprenøren har ved arbejde inden for normal arbejdstid, d.v.s.
mellem kl. 7.00 og 16.00, ansvaret for aflåsning og lukning af arbejdspladsen.
Entreprenøren skal altid sørge for at lukke, låse og slukke efter sig,
når arbejdsstedet forlades inden for og efter normal arbejdstid.
Entreprenøren er eneansvarlig for de lejligheder, hvor han har fået
udleveret nøglerne. Entreprenøren er ansvarlig for enhver følge ved
tab af nøglerne, indvendige skader og lignende.
Lejligheder skal aflåses så snart de forlades, også for et kortere tidsrum
Ved arbejdstids ophør skal entreprenøren kontrollere, at samtlige
vinduer og adgangsdøre til boliger er lukkede og aflåste.
Entreprenøren skal sørge for, at nøglerne opbevares forsvarligt og
udleveres til/returneres fra de enkelte håndværkere.

4.8

Arbejdstid.
Normal arbejdstid forstås som mandag - fredag kl. 07.00 - 16.00.
Kun efter særlig aftale med tilsynet må der arbejdes uden for den
normale arbejdstid. Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så alle tidsfrister kan overholdes ved arbejde i normal arbejdstid. Dette
gælder også i tilfælde, hvor det drejer sig om at indhente eventuelle
forsinkelser.

4.9

Almen adfærd på byggepladsen.
Entreprenøren skal sikre at hans ansatte og eventuelle underentreprenører og disses ansatte i det daglige ophold på pladsen efterkommer følgende:


At rygning alene sker udendørs eller i mandskabsvognen og ikke i
boliger eller i ejendommens indvendige fællesområder, som kælder etc.



At alene toiletter i mandskabsvognen eller af bygherre anviste toiletter anvendes og ikke toiletter i boliger etc.



At al kommunikation med ejendommens beboere til enhver tid
sker på en høflig og imødekommende måde.

De af entreprenørens eller hans underentreprenørens formænd eller
ansatte, som ved deres adfærd giver berettiget grund til klage, skal
på bygherres eller tilsynets forlangende fjernes fra arbejdspladsen.
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4.10

Adgangsforhold og transportveje.
Al kørsel med bil må kun finde sted på arealer, der er beregnet til bilkørsel. Eventuelle skader på belægninger, græsplæner, bed, bygninger, inventar etc. skal retableres straks på entreprenørens egen foranledning og for entreprenørens egen regning.

4.11

Oprydning, rengøring og bortkørsel af affald.
Rengøring, oprydning og bortkørsel af affald skal indeholdes i samtlige ydelser.
Entreprenøren skal rydde op efter sig, så arealerne i og omkring beboelserne dagligt forlades ryddede og rengjort for affald. Affald skal
dagligt samles og lægges i containere eller oplagres på et af tilsynet
anvist sted.
Entreprenøren skal på bygherres vegne foretage alle nødvendige anmeldelser og kontrolforanstaltninger i forbindelse med bortskaffelse
af byggeaffald.
Affaldet skal kildesorteres, transporteres og afleveres til modtageanlæg efter de gældende lokale bestemmelser, f.eks. "Regulativ for
erhvervsaffald i Københavns Kommune" eller tilsvarende regulativer
fra nærværende kommune.
Eventuelle krav til bygherren fra myndighederne grundet manglende
anmeldelser, sortering, kontrol m.v. videreføres til entreprenøren.
Entreprenøren må ikke anvende ejendommens opstillede containere,
men alene anvende egne containere etc. Alle udgifter hertil skal være
indeholdt i entreprenørens tilbud.

4.12

Kvalitetssikring.
Senest ved 1. byggemøde aftales omfang og terminer for entreprenørernes skriftlige dokumentation for kvalitetssikringen.
Fotodokumentation skal indgå i entreprenørens kvalitetssikring. Fotodokumentation skal udføres, således at alle fotos kan henføres til en
nøjagtig fysisk position i byggeriet.

4.13

Fakturering.
Fakturaer skal stiles til:
EF Strandboulevarden 31/Præstøgade 16
c/o Advokat Mogens Klausen
Købmagergade 55, 2. sal
1150 København K
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Men sendes til:
a4 arkitekter og ingeniører a/s.
Gladsaxevej 104
2860 Søborg.

4.14

Aflevering.
Entreprenøren skal kontrollere sin entreprise og rette eventuelle
mangler før afleveringen, så der kun findes mangler, der lader sig
konstatere ved benyttelse af det fuldførte arbejde.

4.15

Drift og vedligeholdelse.
Entreprenøren skal i forbindelse med ibrugtagningen af de leverede
og monterede tekniske anlæg, installationer, konstruktioner og inventarer stå til rådighed for gennemgang og instruktion vedrørende anvendelse og drift.
Der skal udarbejdes drifts- og vedligeholdelsesforskrifter for disse
bygningsdele.
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5

AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER.

De ovenfor under afsnit 4 anførte ændringer og tilføjelser til AB 92 går forud for de nedenfor
anførte ændringer og tilføjelser. I det efterfølgende er almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 92, udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992, anført i venstre side, og afvigelser/tilføjelser til AB 92 i højre side.
Det under afvigelser/tilføjelser beskrevne går forud for AB 92.

A. Aftalegrundlaget

Almindelige bestemmelser
§ 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på
aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksombed.
Stk. 2. Ved leverancer skal "bygherren" forstås som
køberen og "entreprenøren" som sælgeren. Ved
underentrepriseforhold skal "bygherren" forstås som
hovedentreprenøren og "entreprenøren" som underentreprenøren.
Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når
det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske.
Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter
be1øbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).
Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke
er helligdage.
Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle
betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er
danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder,
skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges
dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den
danske tekst.
Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter
dansk rets regler.

Bygherrens udbud
§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at
fremkomme med tilbud.

Ad § 2 stk. 1.
Arbejdes gennemføres i henhold til Boligministeriets cirkulære af 10. oktober 1991
om fast pris og tid. Prisen skal være fast i 12
måneder.

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som
indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal
være entydigt og således udformet, at der er klarhed
over ydelsernes omfang og indhold.

Ad § 2, stk. 2.
Ved afgivelse af tilbud godkender entreprenøren det modtagne materiale som værende
éntydigt og fyldestgørende.
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Nedenstående cirkulærer, bekendtgørelser
m.v. skal anses som en integreret del af udbuddet, hvorfor entreprenøren er forpligtet til
at følge disse (med eventuelle ændringer og
tilføjelser):
Bekendtgørelse nr. 56 af 23/1-1995 om 5 års
eftersyn i byggeri med senere ændringer.
Eventuelle retsforskrifter om bygge- og anlægsarbejder i vinterperioden.
Bekendtgørelse nr. 202 af 23/3 2000 om kvalitetssikring ved byggearbejder med tilhørende
vejledning.
Ovenstående oversigt er ikke udtømmende.
Nye love m.v., som træder i kraft senere
eller ændringer af ovenstående regler, skal
sagens parter selv sørge for at holde sig
orienteret om.
Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan.
Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning
om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. §
16.
Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet oplyses,
hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af
udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden
udløbet af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen
straks frigives, uanset om den pågældende har afgivet tilbud.
Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering
af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav
om tilbudets form og kan herunder forlange, at tilbud
udfærdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen på dertil leverede tilbudslister.

Ad § 2, stk. 6:
Alle punkterne i tilbudslisterne skal være
fuldstændig udfyldt og tilbudslisterne skal
afleveres til tiden i underskrevet stand.
Der betales ikke udregningsvederlag i forbindelse med afgivelse af tilbud.

Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives som
enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt
der ved vurderingen af tilbudets samlede størrelse vil
blive tillagt de enkelte enhedspriser.

Entreprenørens tilbud
§ 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende en for alle og alle for en.
Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der
foruden en pris på arbejdet som helhed skal angives
priser på dele af arbejdet, kan priserne på de enkelte
dele kun betragtes som selvstændigt tilbud, hvis
dette udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet
eller tilkendegivet ved tilbudet.

Ad § 3, stk. 2.
Bygherren betragter tilbudets delydelser som
selvstændige tilbud

Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren. Enhedspriser kommer til anvendelse
ved betalingsregulering på grund af større eller min-
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dre ydelser, end bygherren har angivet i udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene det samlede tilbud.
Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er angivet
som hørende til entreprisen på tegninger, der er
udleveret entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise.

Ad § 3, stk. 4.
Tilbudet skal omfatte samtlige ydelser, leverancer og naturlige følgearbejder til entreprisens fulde, konditionsmæssige færdiggørelse.
Tilbudet skal også omfatte ydelser som er
nævnt i de generelle afsnit.
Tilbudsgiver skal forinden afgivelse af tilbud
gøre sig bekendt med ejendommen og de
forhold, der kan have betydning for entreprisen. Krav som følge af manglende kendskab
til nævnte forhold vil ikke blive anerkendt.
I tilfælde af eventuel modstrid mellem projektdokumenterne gælder største ydelse.

Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20
arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen
for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbudets datering.

Ad § 3, stk. 5:
Den bydende skal vedstå sit tilbud i 12 uger,
regnet fra tidspunktet for afgivelse af tilbud.

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit
tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret.
Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette
tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.

Entrepriseaftalen
§ 4. Aftale om udførelse af en entreprise eller om en
leverance træffes ved skriftlig accept af det afgivne
tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for
aftalen.
Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren.

Overdragelse af rettigheder og forpligtigelser m.v.
§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen.
Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i
henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter.

Ad. § 5, stk. 2.
Entreprenøren må kun give samlet transport
på entreprisesummen eller restentreprisesummen og kun til anerkendt pengeinstitut.
Transporten skal anmeldes for og noteres af
bygherren eller dennes forretningsfører.

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne
ikke overføre deres forpligtelser til andre.
Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang det er sædvanligt eller
naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise.

Ad § 5, stk. 4.
Såfremt entreprenøren ønsker at benytte
underentreprenører, skal navne og adresser
samt arbejdsområder oplyses ved underteg-
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nelsen af aftalen.
Entreprenøren bærer det fulde ansvar for
eventuelle underentreprenørers arbejde. Bygherren kan udskyde underentreprenører, hvis
bygherren har en saglig indsigelse mod underentreprenøren. Sådan udskydelse medfører
ingen ret for tilbudsgiveren til at annullere sit
tilbud eller at få tidsfristforlængelse.
Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav
vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte
mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, jf. § 10, stk. 4.

Ad § 5, stk. 5.
Entreprenøren dokumenterer efter påkrav,
at entreprenørens underentreprenører, leverandører og andre har anerkendt og accepteret bygherrens "springende regres", jfr. §
10, stk. 4, 3. punktum.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprenørens sikkerhedsstillelse
§ 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet,
skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse
af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden
stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, Kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde.

Ad § 6, stk. 1:
Omkostninger i forbindelse med sikkerhedsstillelse afholdes af entreprenøren.
Sikkerhedsstillelsen skal formuleres i overensstemmelse med de af Bygge- og Boligstyrelsen udstedte aftaleformularer til brug
ved sikkerhedsstillelser/garantier efter AB92.

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den
stillede sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af
entreprisesummen.

Ad § 6, stk.2, pkt. 2.
Sikkerhedsstillelsen skal udregnes af entreprisesummen inkl. moms.
Ved entreprisesummen forstås summen af
kontraktarbejder.
Nedskrivning kan først ske efter skriftlig
accept fra bygherre.

Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i
rater, skal sikkerheden svare til 10 pct. af købesummen.
Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3,
nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden
skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne
er afhjulpet.

Ad § 6, stk. 4:
Sikkerheden nedskrives først, når påtalte
mangler er udbedret.

Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, medmindre
bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om
afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.

Ad § 6, stk. 5:
Sikkerheden ophører først, når påtalte
mangler er udbedret.

Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal
ske ved afsnitsvis aflevering, jf. § 28, stk. 4, sidste
punktum.

Ad § 6, stk. 6.
Udgår

Nedskrivning kan først ske efter skriftlig
accept fra bygherre.

Ophør kan først ske efter skriftlig accept fra
bygherre.

Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til
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den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til entreprenøren og garanten med nøje
angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb.
Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage
fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat
begæring om beslutning specielt med henblik på, om
bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald
gælder reglerne i § 46.
Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle
krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum.

Bygherrens sikkerhedsstillelse
§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren
ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af
sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren.
Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller
sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden,
betryggende måde.

Ad § 7:
Udgår i sin helhed, da bygherre ikke stiller
sikkerhed

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af entreprisesummen - udregnet således, at entreprisesummen
fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen
er fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan
ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 14 kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de
allerede betalte - overstiger det halve af 1 måneds
gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale.
Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og
samtidigt meddeles til bygherren og garanten med
angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Dette
udbetales til entreprenøren inden 10 arbejdsdage fra
meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren
forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om entreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I så fald
gælder reglerne i § 46.
Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de
krav. Som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder.

Forsikring
§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brandog stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse,
indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er
afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denne
og eventuelle underentreprenører medtages som
sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning
eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved omeller tilbygning skal forsikringen dække skade på

Ad § 8, stk. 1.
Bygherren tegner entrepriseforsikring med
all-riskdækning
Entreprenøren betaler selvrisikoen ved eventuelle skader. Selvrisiko pr. skade udgør
maks. kr. 25.000,00. Selvrisikoen modregnes i entreprenørens tilgodehavende.
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arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er
genstand for om- eller tilbygning.

Særlig bemærkes, at forsikringen ikke omfatter entreprenørens maskiner, materiel,
redskaber, anlæg, udstyr og midlertidige
bygninger.
Det juridiske grundlag for forsikringsdækningen er forsikringsaftalen mellem bygherren
og forsikringsselskabet, hvilken aftale går
forud for nærværende bestemmelse.

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som
selvforsikrer.
Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft.

Ad § 8, stk. 3.
Entreprenøren skal senest ved kontraktindgåelsen dokumentere at have tegnet sædvanlig ansvarsforsikring med dækningssummer på minimum kr. 5.000.000,00 for personskader og minimum kr. 2.000.000,00 for
tingskader.

C. Entreprisens udførelse

Arbejdsplan og afsætning
§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde
med bygherren udarbejde en arbejdsplan.

Ad § 9, stk. 1.
Prøver på materialer eller arbejdsprøver skal
ske i så god tid, at ændringer eller fremskaffelse af nye prøver ikke forsinker eget eller
underentreprenørers arbejde.
Entreprenøren skal anmelde og rekvirere syn
hos myndighederne i god tid i forbindelse
med syn af arbejdsudførelser.

Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af de
bestemmende hovedlinier og højder (koter), medens
al øvrig afsætning foretages af entreprenøren.

Ad § 9, stk. 2.
Entreprenøren har ansvaret for, at alle mål
vedrørende hans entreprise overholdes og
skal kontrollere alle mål, som kan påvirke
eget arbejde. Hvis tolerancer eller andre
målangivelser ikke er overholdt, skal dette
straks meddeles til tilsynet.
Entreprenøren er ansvarlig for egne afsætninger, selv om disse er foretaget i samråd
med tilsynet.

Entreprenørens ydelse
§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med
aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse
med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15.
Materialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke
er anført - være af sædvanlig god kvalitet.

Ad § 10, stk. 1.
Hvis navngivne materialer eller færdigvarer
er foreskrevet skal disse anvendes.

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og
præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse.

Ad § 10, stk. 2.
Materialer skal leveres i nødvendigt omfang,
eksempelvis hvis de er nævnt et andet sted i
beskrivelsen, vist på tegninger ellers er nødvendige for færdiggørelse af en beskreven
konstruktion, selvom de ikke er nævnt i
materialeoversigten.
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Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører
de bygherren.

Ad § 10, stk. 3.
Opbevaring af materialer m.v. skal ske så de
beskyttes mod bl.a. tyveri, beskadigelse,
tilsmudsning og nedbør.Bygherren overtager
først ansvaret for genstandene, når de er
indbygget, og entreprisen er afleveret.
Værktøj opbevares for den enkelte entreprenørs regning og risiko indtil afleveringsforretning er afholdt.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet
skal være leveret med 5 års leverandøransvar for
mangler ved leverancen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2.
Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet
og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt,
dels at mangelskrav under de i § 5, stk. 5, nævnte
omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte
mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

Ad § 10, stk. 4.
"Leverandøren" ændres til "leverandøren og
eventuelle underentreprenører".
Entreprenøren dokumenterer efter påkrav, at
de pågældende har underskrevet følgende
eller tilsvarende erklæring:
"Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det
byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret
dog senest 6 år efter leveringen til køberen.
Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav
vedrørende mangler ved leverancer ikke eller
kun med stor vanskelighed kan gennemføres
mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige
kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren
kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang
hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget
kontraktforhold med hans køber.
Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at
kunne sagsøges sammen med køberen eller
efterfølgende købere i anledning af parternes
indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed."
Og
Underentreprenøren anerkender, at mangelskrav under de i AB 92, § 5, stk. 5 nævnte
omstændigheder skal kunne gøres gældende
direkte mod underentreprenøren, dels at tvister vedrørende mangler skal behandles ved
voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig
merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer
vil være besværligt at kontrollere overholdelsen af
bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen.

Projektgennemgang, dokumentation og prøver
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§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme,
at entreprenøren skal deltage i projektgennemgang.
Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om
arten og omfanget af prøver og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for udførte anlæg, for
anvendte materialers oprindelse og egenskaber og
for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive.
Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgennemgangen samt tilvejebringelse af dokumentationen og prøverne er et led
i entreprenørens ydelse.

Ad § 11, stk. 1.
Det forudsættes at entreprenøren deltager i
projektgennnemgang uden omkostninger for
bygherren, uanset om projektgennemgangen sker før eller efter entrepriseaftalens
indgåelse.
Entreprenøren skal udarbejde kvalitetssikringsmateriale (KS), som redegør for og
styrer følgende:
•

Hvem der overfor virksomheden er ansvarlig for sikringen af den konkrete
opgave.

•

Kommunikationslinier mellem dem, der
er ansvarlige for sikringen og bygherres rådgiver.

•

Styring af dokumenter, herunder arkivering og rettelse og kassering af tegninger.

•

Informationsmøder for og instruktion af
håndværkere på pladsen om bl.a. nye
eller vanskelige arbejdsgange.

•

Modtagekontrol vedrørende leverancer.

•

Proceskontrol af, at arbejdsgangene
fører til de krævede resultater. Denne
indsats er af afgørende betydning i entreprenørens kvalitetssikring. Kontrollen kan planlægges og dokumenteres
ved hjælp af checklister, procesdiagrammer og kontrolkort. Der skal fastlægges kontrolniveau og kontrolfrekvenser.

•

Slutkontrol der ofte udføres af entreprenørens konduktør og projektleder.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og
ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i
sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent
mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og
undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kontraktsmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor
som ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren
betale bygherrens udgifter.
Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes
tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige til at
bedømme ydelsen.
Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssige arbejder
eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt
som muligt.

Ad §11, stk. 4:
Kassation giver ikke ret til tidsfristforlængelse

Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og skal omgående fjerne kasserede
materialer fra byggepladsen.

Ad § 11, stk. 5.
Gældende regulativ for den pågældende
kommune, for fjernelse af affald, herunder
eventuelt krav om sortering skal følges, og
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modtagesedler fra kontrolleret losseplads,
skal afleveres til miljøkontrollen.
Da ejendommen er beboet skærpes kravet
til oprydning dvs. undlader entreprenøren
daglig oprydning og rengøring, eller undlader
han at fjerne kasserede eller overflødige
materialer fra arealer, hvor ejendommens
beboere færdes, således at der opstår gener
for beboerne, kan bygherren eller dennes
tilsyn uden varsel lade oprydning eller rengøring foretage af andre, og modregne betaling herfor i entreprenørens tilgodehavende.

Arbejdets forringelse m.v.
Vedligeholdelse
§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktsmæssig
ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i
tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil
arbejdets aflevering.
Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren
uvedkommende.
Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte
arbejde indtil afleveringen.
Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i
brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil
ibrugtagningen.

Forhold til myndigheder
§ 13. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse
af projektet og afholder udgifterne herved.
Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer
attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og
afholder udgiften herved.

Ændringer i arbejdet
§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets
art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret
til at udføre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet.
Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes
skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle
krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris,
tid og sikkerhed som følge af ændringen. Der træffes
snarest skriftlig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse af
arbejdets udførelse.

Ad § 14, stk. 2.
Ekstraarbejder og ændringer må kun udføres
efter at der foreligger underskrift på aftaleseddel fra bygherre herom.
Påbegyndes de før en sådan foreligger, er
bygherren ikke forpligtet til at honorere
dem.
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Eventuelle afvigelser fra projektmaterialet i
udførelse eller materialer må kun ske efter
forudgående godkendelse af bygherre. I
modsat fald kan ændringerne kræves omgjort i.h.t. projektmaterialet uden honorering.
Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der
gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstemmelse hermed, medmindre der
træffes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af
entreprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de
enkelte poster i tilbudslisten.
Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres
ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre
andet er aftalt.

Ad § 14, stk. 4.
Entreprenøren skal dokumentere opgørelse
over eventuelle ekstraarbejder og dekorter
gennem fremlæggelse af priskuranter, originale ugelister og arbejdssedler, akkordopgørelse samt fakturaer og lignende

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal
entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, som
spares eller burde have været sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang,
mindrearbejdet medfører, at entreprisesummen
formindskes med mere end 15 pct.

Uklarheder, hindringer eller lignende forhold
§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder
tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet.

Ad § 15, stk. 1.
Såfremt der er uoverensstemmelse mellem
arbejdsbeskrivelsen og tilhørende tegningssæt, skal største ydelse eller mængde leveres uden regulering af entreprisesummen.

Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan
udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette
bygherren og følge dennes anvisninger.

Ad § 15, stk. 2.
Underretningen skal være skriftlig.

Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette
bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller
vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at
bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er
tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren - mod fornøden forlængelse af tidsfrister
og mod betaling herfor - bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab.
Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger
om foretagne undersøgelser vedrørende grundvandsog jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder
fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal
foranstaltningerne herimod og ulemperne herved
betales som ekstraarbejder.
Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne
forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige
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under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete
forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud,
der hindrer arbejdets videreførelse eller gør denne
urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til entreprenøren.
Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørens mistede
fortjeneste ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene
det øvrige tab, entreprenøren lider.

Fortidsminder
§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller
flyttes.
Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af
fortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og
arbejdet skal standses i det omfang, det berører
fortidsmindet.
Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande,
der findes under arbejdet, afleveres til bygherren.
Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og
faste fortidsminder på havbunden.

Bygherrens tilsyn
§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, særligt
udpeget af bygherren.
Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til
stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.
Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren
over for entreprenøren med hensyn til arbejdets
tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og
modtage meddelelser vedrørende arbejdet, godkende
eller kassere materialer eller arbejder samt give
anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de
forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes
forhold.

Ad § 17, stk. 3.
Entreprenøren tilsyn skal varetage sikkerhedsarbejdet og være sikkerhedskoordinator
i hele byggeperioden, jf. Arbejdsministeriets
bekendtgørelse, herunder valg af sikkerhedsrepræsentant samt afholdelse af koordineringsmøder.

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at føre kontrol.

Entreprenørens arbejdsledelse
§ 18. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt
eller ved en stedfortræder som repræsentant over for
bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.
Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal
være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne
tilkaldes.

Byggemøder
§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater, der snarest muligt
sendes til de entreprenører, bygherren har kontrahe-

Ad § 19, stk. 1.
Indsigelser mod byggemødereferaterne skal
fremføres umiddelbart efter modtagelse af
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ret med.

referatet.

Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræder deltage i byggemøderne.
Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med angivelse
af årsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor
arbejdet helt eller delvis har ligget stille.

Samvirke med andre entreprenører
§ 20. Entreprenøren skal samvirke med andre entreprenører på byggepladsen og i tide forhandle med
tilsynet, således at fejl og forsinkelser ved manglende samvirke mellem entreprenørerne undgås.

Ad § 20.
Hvis entreprisen bygger på andre entreprenørers arbejde har entreprenøren pligt til
straks at påtale synlige fejl og mangler som
kan få indflydelse på hans eget arbejde

Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet
§ 21. Bygherren og entreprenøren skal over for
hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og
hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis
entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal kunne
tilkaldes.
Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i
udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den pågældende part opgive en person
med bopæl eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på partens
vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på partens
vegne, og med hvem alle forhandlinger på den pågældende parts vegne kan føres med bindende virkning.

D. Bygherrens betalingsforpligtelse

Betaling
§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har
entreprenøren en gang hver måned ret til betaling
for udført arbejde m.v. Bygherren skal senest 15
arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk.
11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet
kontraktmæssige arbejder og materialer for.

Ad § 22, stk. 1:
Bygherren forbeholder sig 20 arbejdsdage til
betaling fra modtagelse af anmodningen.
Anmodninger anses først for modtaget når
følgende krav er overholdt:
•
Tilbudsarbejde og ekstraarbejde er
anført på separate anmodninger.
•
For hver anmodning er det udførte
arbejde opgjort ved procentvis udførelse for hvert punkt i tilbudslisten
•
For hver anmodning fremgår den totale
tilbudssum, det aktuelle fakturerede
beløb og summen af tidligere fakturerede beløb.

a4 arkitekter og ingeniører a/s • Gladsaxevej 104 • 2860 Søborg • tel 7026 6262 • fax 7026 6362 • www.a4.dk • cvr 2648 1066

70

AB 92 med ændringer og tilføjelser
Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som
anført i stk. 1 - tillige kræve betaling for materialer
m.v., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret
på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal
entreprenøren stille sikkerhed for kontraktsmæssig
levering, jf. § 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal
svare til den krævede betaling - inklusive moms - for
de ikke-leverede materialer.

Ad § 22, stk. 2 og 3:
Bestemmelserne udgår. Forudbetaling for
materialer, der ikke er leveret til byggepladsen, kan ikke finde sted.

Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20
arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen
kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbudet.
Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke
tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal
udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved
hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen
eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde
sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at det
arbejde, betalingen angår, er præsteret.
Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes
aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1.
Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks,
overenskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser m.v., finder reguleringen sted i forbindelse
med betalingen for de dele af arbejdet, der berøres
af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af
entreprenørens dokumenterede opgørelse.

Ad § 22, stk. 6:
Evt. regulering sker i overensstemmelse med
Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af
10.10.1991 om pris og tid på grundlag af
totalindekset.

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren
en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over
tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen.
Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til
bygherren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen for hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter
afleveringen. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem,
der er nævnt i § 36, stk. 1 - er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage.

Ad § 22, stk. 8:
Slutopgørelse skal være fremsendt senest 15
dage efter aflevering.

Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til
bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk.
8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt
inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden udløbet af denne frist,
fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for
1øn- og prisstigninger.
Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales
senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen.

Ad § 22, stk. 10:
Slutopgørelsen betales senest 20 arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen.
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Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra
forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i
stk. 1 er løbedage.

Ad § 22, stk. 11.
Løbedage udgår og erstattes af arbejdsdage
dvs. at entreprenørens tilgodehavende forrentes fra den 21. arbejdsdag.

Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er
forfaldent, skal han straks give entreprenøren skriftlig meddelelse herom.
Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal
bygherren betale tilgodehavender, som parterne er
enige om.
Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om
bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller
foretage modregning i entreprenørens betalingskrav,
finder reglerne i § 46 anvendelse, hvis en part begærer det.
Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdets standsning, kan bygherren for entreprenørens regning udbetale arbejdsløn, som entreprenørens ansatte har til gode.

Entreprenørens ret til at standse
arbejdet
§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb
ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter
skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet.
Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse
arbejdet ved bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om
tvangsakkord, eller bygherrens økonomiske forhold i
øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at bygherren ikke
har stillet - eller på entreprenørens opfordring ikke
straks stiller - betryggende sikkerhed for opfyldelsen
af den resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse
§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af
ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af
bygherren. jf. § 14.
bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse.
forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og
over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig,
usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker,
lockout eller hærværk,

Ad § 24, stk. 1, nr. 3:
Arbejdskonflikter af lokal karakter mellem en
entreprenør og hans personale godkendes
ikke som tidsfristforlængende.

nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang,
end det er sædvanligt for den pågældende årstid og

Ad § 24, stk. 4:
Såfremt entreprenøren vil påberåbe sig tidsfristforlængelse på grund af usædvanligt
vejrlig, skal han dokumentere dette ved en
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egn, eller

udtalelse fra Meteorologisk Institut nærmeste målestation.

offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold.
Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen
undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner,
som med rimelighed kan kræves.
Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det
påberåbte forhold.

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse
§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret
til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende.

Ad § 25, stk. 1:
Dette gælder også, hvis der sker sanktionsgivende forsinkelse i forhold til aftalte mellemterminer.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige
sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for
forsinkelse ikke rejses herudover.

Ad § 25, stk. 2:
Forsinkelser i forhold til gældende tidsplan
medfører, at entreprenøren må betale en
dagbod, som pr. arbejdsdag udgør 2 promille af entreprisesummen inkl. moms, dog
mindst 5.000,- kr. pr. arbejdsdag.
Bygherren er berettiget til at vente med
dagbodsopgørelsen/-serne indtil aflevering
er sket, uden herved at fortabe nogen rettigheder.
Bygherren forbeholder sig ret til at modregne
dagbod i entreprenørens tilgodehavende.
Opgørelsen af de efter tidsplanen konstaterede forsinkelser foretages af byggeledelsen,
og de beregnede dagbøder modregnes i
entreprenørens førstkommende udbetalingsbegæring.

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige
sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab
efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Bygherrens ret til tidsfristforlængelser
§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister
ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at
bygherren eller anden entreprenør udsættes for forholdende nævnt i § 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5).
Bygherren har samme ret ved ændringer som nævnt
i § 24, stk. 1, nr. 1,
Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået
eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med
rimelighed kan kræves.

Ad § 26, stk. 1:
Bygherren er berettiget til tidsfristforlængelse ved forsinkelse af arbejdet, som skyldes
registrering og udbedring af hidtil ukendte
råd- og svampeskader.

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse
af en frist, skal entreprenøren snarest muligt under-
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rettes skriftligt. Bygherren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse
§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det
lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes

Ad § 27, stk. 1 og 2.
Entreprenøren skal dog omgående skriftligt
fremsætte sit erstatningskrav over for bygherren.

bygherrens forhold. jf. § 24, stk. l, nr. 2, og denne
har udvist fejl eller forsømmelse, eller
anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse,
jf. § 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse.
Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis
årsagen til forsinkelsen kan henføres til
§ 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller
§ 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nærværende bestemmelses stk. 1 eller stk. 3.
Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt,
dog uden entreprenørens mistede fortjeneste ved
ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab.
Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, stk.
1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret til
erstatning eller til godtgørelse.

F. Arbejdets aflevering

Afleveringsforretningen
§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal
entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse
om tidspunktet herfor (færdigmelding). Bygherren
indkalder derefter entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage
efter det angivne tidspunkt. jf. dog stk. 4.

Ad § 28, stk. 1.
Bygherre anerkender først færdigmelding når:
•
Samtlige arbejder er færdiggjorte,
•
Ejendommen er i alt væsentligt ryddet
og rengjort samt i indflytningsklar
stand og med alle funktioner funktionsduelige,
•
Bygherren har fået overgivet alle nødvendige eller hensigtsmæssige betjenings- og vedligeholdelsesvejledninger i 2 eksemplarer,
•
Bygherren har modtaget kvalitetssikringsplanen ajourført med dokumentation af og opfyldelsen af alle ydeevner og funktionskrav samt for eventuelle driftsprøvninger,
•
Bygherren har modtaget samtlige nødvendige attester og godkendelser, som
kræves for bygningens ibrugtagning og
drift, og som entreprenøren er ansvarlig for at indhente.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når
afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der
ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette
tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når en-
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treprenøren har givet bygherren skriftlig meddelelse
om, at manglerne er afhjulpet. jf. stk. 1.
Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1
til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret
10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum.
Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal
samtlige entrepriser være færdiggjort, før bygherren
skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog
være aftalt eller fremgå af omstændighederne, at
entrepriser eller dele af disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres
hver for sig.

Ad § 28, stk. 4:
Ibrugtagning påvirker ikke tidspunktet for
den samlede aflevering.
Afsnitsvis aflevering kan ikke finde sted.

Stk. 5. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er
nævnt i § 36, stk. 1 - afleveres de enkelte entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår
af omstændighederne.

Afleveringsprotokol
§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et
dokument (afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre
forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil
anføres entreprenørens mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal
fremgå af dokumentet.
Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og
entreprenøren.
Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleveringsforretningen, kan denne gennemføres uden
den pågældende parts medvirken. Den mødte part
skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om afleveringsforretningens gennemførelse og om indholdet af afleveringsprotokollen.

G. Mangler ved arbejdet

Mangelsbegrebet
§ 30. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse
med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger
efter § 15, foreligger der en mangel. Det samme
gælder, hvis entreprenøren ikke har leveret anden
aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet.
Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af
sædvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, foreligger der
mangler. Dette gælder dog ikke
når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg
godtgør, at kontraktmæssige materialer ikke findes
eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud eller lignende, eller
når bygherren har krævet anvendelse af bestemte
materialer, og entreprenøren godtgør, at muligheden
for at fremskaffe disse i kontraktsmæssig stand må
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anses for udelukket ved forhold, som entreprenøren
ved aftalens indgåelse ikke burde have taget i betragtning.
I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren om opståede eller mulige
hindringer, jf. § 15.
Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen.
Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om
arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette
tidspunkt kan konstateres eller er skjulte.

Mangler påvist ved afleveringen
§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe
mangler, der påvises ved afleveringen.

Ved afleveringen kan bygherren foretage
tilbagehold i slutopgørelsen med et beløb,
som svarer til, hvad han kunne kræve i udbedringsgodtgørelse eller afslag, hvis entreprenøren senere skulle misligholde sin mangelafhjælpningsforpligtelse.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til
afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde
fastsættes under hensyntagen til manglernes art og
omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal
give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne
er afhjulpet.
Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt
i stk. 2 - eller efter at have modtaget entreprenørens
meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted mener, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler, der stadig påberåbes.
Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks
de påviste mangler, har bygherren ret til at lade dem
udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34.

Mangler påvist efter afleveringen
§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen
pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter
afleveringen. jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3.
Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne
mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er
eller burde være opdaget. Dette gælder dog ikke,
hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold.
Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til
afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde
fastsættes under hensyntagen til manglernes art og
omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal
give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne
er afhjulpet. Afhjælpning af en mangel kan udskydes
til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke forværres derved, og udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherren.

a4 arkitekter og ingeniører a/s • Gladsaxevej 104 • 2860 Søborg • tel 7026 6262 • fax 7026 6362 • www.a4.dk • cvr 2648 1066

76

AB 92 med ændringer og tilføjelser

Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af
fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påberåbte
mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre
for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34.
Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for
entreprenørens regning, når afhjælpning er uopsættelig, og entreprenøren ikke er i stand til umiddelbart
at foretage afhjælpning. Det samme gælder, når
bygherren har grund til at antage, at entreprenøren
ikke foretager afhjælpning på rette måde eller uden
fornødent ophold.

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt m.v.
§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenørens regning, jf. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store
udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages
hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes.
Bygherren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag,
jf. § 34.

Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen
§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som
anført i § 31, stk. 4 og § 32 stk. 4, kan bygherren - i
stedet for at lade manglerne udbedre for entreprenørens regning - kræve afslag i entreprisesummen.
Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig, samt i tilfældene nævnt i § 33.
Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det
beløb, det ville have kostet at afhjælpe manglerne.
Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er
forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter,
fastsættes afslaget efter bygherrens valg skønsmæssigt eller på en af følgende måder:
enten som forskellen mellem den aftalte entreprisesum og den entreprisesum, der måtte antages at
være blevet aftalt, hvis der var indgået aftale om
arbejdet i den foreliggende stand
eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes værdi uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand.
Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaftalen som følge af mangler gælder reglerne i §
40.

Entreprenørens ansvar for følgeskader
§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab,
der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenø-
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rens side, eller hvis manglerne angår egenskaber,
som ifølge aftalen må anses for tilsikret.
Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.

Ad § 35, stk. 2:
Entreprenøren er erstatningspligtig for evt.
lejetab, der måtte opstå i forbindelse med
fejl og mangler, der kan lægges ham eller
hans leverandør til last.

Mangelsansvarets ophør
§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil skal bygherrens krav mod entreprenøren
som følge af mangler fremsættes senest 5 år efter
arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om
forældelse af visse fordringer finder ikke anvendelse i
disse tilfælde.

Ad § 36, stk. 1:
Bygherre forbeholder sig ret til løbende i
garantiperioden at få mangler udbedret af
entreprenøren.
Med henvisning til §38 bortfalder bygherrens
mulighed for at fremsætte krav først når
protokol fra 5-års eftersyn er underskrevet
af bygherre og entreprenør.

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for hvilke det gælder.
at entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere
tid,
at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller
at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens side.
Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er
nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansvaret efter dansk
rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i
udbudsmaterialet. Hvis mangelsansvaret herefter
ophører efter dansk rets almindelige regler, skal
følgende gælde:
Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden
ændres til, at sikkerheden ophører.
Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen
i § 10, stk. 4, om leverandøransvar.
Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 32,
stk. 1, ændres til 1 år.
Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder ikke
anvendelse.

H. 1- og 5-års eftersyn

1-års eftersyn
§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et
år efter afleveringen.

Ad § 37, stk. 1.
Ændres til "Entreprenøren indkalder bygherren"………..

5-års eftersyn
§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde
sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode
på 5 år efter afleveringen. jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4.

Ad § 38, stk. 1.
Ændres til "Entreprenøren indkalder bygherren"………..

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk.
1, kan entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med
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mindst 10 arbejdsdages varsel.

Fælles regler for eftersyn
§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk.
1, skal være skriftlig og ske med højst 60 og mindst
15 - ved hovedentreprise dog mindst 20 - arbejdsdages varsel.
Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et
dokument (eftersynsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre
forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil
anføres entreprenørens mulige bemærkninger.
Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og
entreprenøren.
Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved eftersynet, kan dette gennemføres uden den pågældende
parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt
give den anden part skriftlig underretning om eftersynets gennemførelse og om indholdet af eftersynsprotokollen.

I. Særligt om ophævelse

Bygherrens hæveret
§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til entreprenøren - hæve entrepriseaftalen
hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse - foreligger
en væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med
hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige ulemper for bygherren, eller
hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreligger
væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for bygherren, medmindre dennes
interesser er tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde,
f.eks. gennem adgangen til at standse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed, eller hvis det udførte
arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har
grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i
stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler.

Entreprenørens hæveret
§ 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt påkrav til
bygherren - ved væsentlig forsinkelse hæve entrepriseaftalen i det tilfælde, der er nævnt i § 24, stk. 1,
nr. 2, hvis bygherren ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt.
Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter skriftligt
påkrav til bygherren - hæve entrepriseaftalen, hvis
der fra bygherrens side foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning
for entreprenøren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis
entreprenørens interesser er tilstrækkeligt tilgodeset
gennem adgangen til at standse arbejdet eller ved
stillet sikkerhed.
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Konkurs, betalingsstandsning,
tvangsakkord m. v.
§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden part
straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens
regler ikke er til hinder derfor.
Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i
medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give
meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde.
Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts
betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling
om tvangsakkord, eller partens økonomiske forhold i
øvrigt viser sig at være således, at parten må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke
har stillet eller på den anden parts opfordring ikke
straks stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.
Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan
den anden part hæve entrepriseaftalen, hvis dette
kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten
inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et påkrav
fra den anden part dokumenterer, at betingelserne
for selskabets opløsning ikke er til stede, eller hvis
parten stiller fuldstændig sikkerhed for aftalens opfyldelse.
Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.

En parts død
§ 43. Dør en part, og boet behandles som gældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne i § 42, stk. 1 og 2,
tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i
stk. 1 er dødsboet og arvingerne berettiget til at
indtræde i entrepriseaftalen. Jf. dog stk. 3. Det
samme gælder partens ægtefælle, der hensidder i
uskiftet bo. Indtrædelsesretten er betinget af, at der
enten er eller bliver stillet betryggende sikkerhed for
aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.
Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten
tillige betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, som bygherren ikke kan fremsætte berettigede
indvendinger imod. Er arbejder af en sådan særlig
karakter, at det som følge af entreprenørens død
ikke kan forventes behørigt færdiggjort, kan indtræden ikke finde sted.
Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.

Fælles regler om ophævelse
§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt.
Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der
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hæver aftalen, sørge for, at der skriftligt indkaldes til
en registreringsforretning (stadeforretning), der skal
afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales,
afholdes registreringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst.
Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges et dokument (registreringsprotokol), der beskriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde.
Dokumentet underskrives af parterne, medmindre
registreringen foretages af en syns- og skønsmand
udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 45.
Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke er
repræsenteret ved registreringsforretningen, kan
denne gennemføres uden den pågældende parts
medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give
den anden part skriftlig underretning om registreringens gennemførelse og om registreringsprotokollens
indhold.

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, berettiget til at benytte entreprenørens
materialer og materiel, som befinder sig på pladsen,
hvis fjernelse forinden arbejdets færdiggørelse vil
påføre bygherren tab. Der ydes sædvanligt vederlag
for anvendelsen.
Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den
anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets
almindelige regler.

J. Tvister

Syn og skøn
§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser
mellem parterne eller for at sikre bevisets stilling
ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes begæring
herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, København.

Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være
ledsaget af
oplysning om. hvilke parter sagen vedrører samt
disse parters adresse og telefonnummer,
en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort redegørelse for sagen, og som indeholder de spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring ønskes (skønstemaet),
de dokumenter, der er af betydning for sagen
eventuel angivelse af de ønskede tekniske kvalifikationer hos skønsmanden og
angivelse af, om forretningen mod betaling af et
særligt gebyr ønskes fremmet som hastesag.
Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed en skønsmand.
Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning
dertil, kan der udmeldes to, eller under ganske særlige omstændigheder flere skønsmænd. Der skal ved
afgørelsen heraf tages hensyn til parternes ønske.

a4 arkitekter og ingeniører a/s • Gladsaxevej 104 • 2860 Søborg • tel 7026 6262 • fax 7026 6362 • www.a4.dk • cvr 2648 1066

81

AB 92 med ændringer og tilføjelser

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan
kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er
anledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, jf. § 47, tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte begæringer om supplerende
syn og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller
anden skønsmand.

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om
skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved,
herunder skønsmandens honorar, der fastsættes af
Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens
nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af
sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald
skønsmandens honorar.
Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser
gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter
(entreprenører, leverandører), gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold mellem
de pågældende parter.
Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Sagkyndig beslutning om stillet
sikkerhed m.v.
§ 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet
udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om
udbetaling af stillet sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, og § 7,
stk. 3, og om berettigelsen af at holde betalinger
tilbage eller foretage modregning i tilfælde af parternes uenighed som nævnt i § 22, stk. 14.
Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter
bestemme, at beslutningen skal træffes af flere sagkyndige.
Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysninger
m.v. som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi af begæringen fremsendes samtidig til den anden part i entrepriseaftalen.
Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for
modparten til at afgive et indlæg. Den sagkyndige
kan - hvor der er særlig anledning dertil - give parterne adgang til at fremkomme med yderligere et
indlæg inden udløbet af en kort frist, som den sagkyndige fastsætter. Efter udløbet af fristen træffer
den sagkyndige snarest muligt og inden 15 arbejdsdage beslutning om, i hvilket omfang udbetalingskravet skønnes begrundet, og hvem der skal betale
udgifterne, herunder den sagkyndiges honorar. Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af honoraret.
Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at
udbetaling til private bygherrer og til entreprenører
betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens art og
omfang og om betingelserne for dens udbetaling eller
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ophør. Ved begæring om udbetaling af bygherrens
sikkerhedsstillelse kan den sagkyndige i særlige
tilfælde endvidere henvise entreprenøren til at anlægge voldgiftssag efter § 47.

Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan
Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med indtil
10 arbejdsdage.
Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået
skriftlig meddelelse om beslutningen.
Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig beslutning gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksombed.

Voldgift
§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, København,
hvis afgørelser er endelige.
Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indlevering af klageskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet.
Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:
oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt
disse parters adresse og telefonnummer,
klagerens påstand samt en kort fremstilling af de
kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og
angivelse af de dokumenter og andre beviser, som
klageren agter at påberåbe sig. Dokumenterne skal
være vedlagt.
Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 6 dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens præsidium,
udpeget af præsidiets formand, dels af 2 sagkyndige,
som efter sagens beskaffenhed udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsidiets formand
kan bestemme, at en af suppleanterne i dette skal
fungere som Voldgiftsrettens formand.
Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten
med yderligere 2 medlemmer af præsidiet eller dets
suppleanter. De dermed forbundne merudgifter fordeles i forbindelse med Voldgiftsrettens afgørelse af
spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at de udgifter, der er en følge af rettens
supplering, skal udredes af den part, der har rejst
krav herom, når retten skønner, at det ikke var tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet.
Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten
bestå alene af 1 medlem.

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne
gælder de regler , som er fastsat af Voldgiftsnævnet
for bygge- og anlægsvirksombed. I øvrigt gælder lov
om voldgift.
Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser
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gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter
(entreprenører, leverandører), gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i det indbyrdes forhold mellem
de pågældende parter.
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