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1. Arbejdets omfang:
Arbejdet omfatter alle de i denne beskrivelse nævnte arbejd, samt de til hver entreprise hørende
naturlige følgearbejder såfremt disse ikke Udtrykkeligt er krævet udført af andre.
Der skal udføres ny tagbeklædning på ca. 280m2, B-7.
Tagenes hældning er ca. 45 grader, derfor kan man svejse tagpappet stående på taget. Entreprenøren og
tilsyn laver aftaler hvor og omfang på hver sted af arbejder der skal udføres, alt efter tagenes tilstand.

2. Projekt:
Projektet består af denne arbejdsbeskrivelse, SA dateret 18. april 2016, med tilhørende tegninger.
Ikke nævnte bearbejder henregnes, såfremt det er byggemæssige sædvane, til det pågældende fag.
Nederst på fordelingslisten findes en position benævnt bearbejder. Under denne position kan
entreprenøren påføre udgifter der ikke er nævnt andre steder på fordelingslisten, så de berørte
bygningsdele efter renoveringen fremstår som totalt istandsat.
Der hvor beskrivelsen måtte være uklar for entreprenørerne, er disse pligtige til mindst 3 arbejdsdage før
licitationen at indhente de manglende oplysninger ved Forvaltningen.

Alle entreprenører har pligt til at gennemlæse alle afsnit.

3. Arbejdsgrundlag:

3.1

gældende bestemmelser:

Gældende forud for nævnte beskrivelse er nedenstående, hvoraf en førnævnt har gyldighed fremfor en
efterfølgende:
1.
2.
3.
4.

De i Grønland gældende love og offentlige Forskrifter.
Byggeledelsens ordrer.
Nærværende arbejdsbeskrive.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1348
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3.2

Forskrifter:

1. Grønlands bygningsreglement af 2006 med tilhørende tillæg.
2. Dansk Ingeniørforenings: Norm for trækonstruktioner, DS 413.
3. SBI anvisning 226.
4. Arbejdstilsynets tekniske Forskrifter, meddelelser og anvisninger.
For ovennævnte normer og anvisninger m.v. er det gældende at kun den sidst udkommende udgave er
gældende.

3.3

Mål og vægt:

Alle betegnelser i mål af vægt er danske, når ikke andet er bestemt eller fremgår af betegnelsen.

4. Materialer:
4.1

Kvalitet:

Materialer, der ikke er specificerede på anden måde, skal være, af kvalitet svarende til gode handelsvare,
og overholde de i pkt. 3.2 angivne forskrifter.

4.2

Navngivne materialer:

Navngivne materialer eller fabrikater, angivet som bestemte firmaprodukter eller katalognumre, skal
betragtes som ufravigelige, med mindre materialerne er angivet ved ’’som fabrikat….’’ eller ved ’’som
katalog……’’, i hvilket tilfælde dette skal tages som udgangspunkt for standard og kvalitet. Generelt, at
andre materialer end foreskrevet kun må anvendes, såfremt de godkendes af byggeledelsen i hvert enkelt
tilfælde.

4.3

Standardiserede materialer:

Materialer, for hvilke standardisering er gennemført, skal tilfredsstille Dansk Standards Forskrifter m.h.t.
kvalitet, mål og vægt m.m., såfremt dette ikke strider mod de i arbejdsgrundlaget givne specifikationer.
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5. Arbejdets udførelse:
5.1

Kvalitet:

Arbejdet udføres efter arbejdsbeskrivelsen og tegninger. Bortset fra særlige krav, der måtte fremgå af
dette, skal alle arbejder udføres smukt, solidt og i enhver henseende som første klasse håndværksarbejde.
Arbejdet skal udføres o overensstemmelse med de Dansk Ingeniørforenings normer, Forskrifter og
betingelser, givne arbejdsanvisninger og i.h.t fabrikanternes Forskrifter, når sådanne foreligger for
bestemte materialers vedkommende. Nødvendige forskrifter og betingelser skal rekvireres og nøje
overholdes.

5.2

Beskyttelsesforanstaltninger:

Inden for alle fag skal arbejdets gode udførelse sikres, mod skadelig indvirkning af naturforholdende, ved
iagttagelse af fornødne forholdsregler, f.eks. beskyttelse mod regn og sne, respektive mod udtørring fra
varme og kulde påvirkning. De udførte konstruktioner skal sikres tilsvarende, så længe skade kan indtræffe.
For arbejde ved lave temperaturer skal de nødvendige foranstaltninger træffes. Sikringsforanstaltninger
henregnes under det fag, hvis arbejde skal sikres. Der skal ligeledes træffes foranstaltninger for, at allerede
udførte konstruktioner ikke beskadiges under udførelse af de senere arbejder. Disse foranstaltninger
henhøre under de arbejder, hvis udførelse af de senere arbejder. Disse foranstaltninger henhøre under de
arbejder, hvis udførelse kan forvolde skaderne. Foranstaltninger skal opretholdes så længe, der er behov
herfra, også for andre fag.

5.3

Efter reparationer:

Henhøre under det fag, hvis arbejder afføder efter reparationerne. Efterreparationerne udføres så de ikke
ses men heller ikke savnes.

5.4

Afdækning og afskærmning:

Det påhviler entreprenørerne skal sørge for de nødvendige afdækninger og afskærmninger under arbejdets
udførelse, til beskyttelse af udstyr, materialer, mandskab, eksisterende bygning.

5.5

Rengøring og oprydning:

Hver entreprenør skal til stadighed holde byggepladsen og bygningen ryddelig og i overskuelig orden efter
egne arbejder. Overskudsmaterialer, affald og emballager bortskøres og øvrige materialer stables så det
ikke er generende for brugerne og færdsel ved siden af.

5

SA af den 18. april 2016
Nyt tag på B-7

6. Tagdækning:
6.1 Arbejdes omfang og udførelse:
Arbejdet omfatter i store træk udførelse af:
-

Fjernelse af eksisterende klink tag.
Fjernelse af eksisterende liste.
Reparation af utætheder. Udskiftning af tagplader ved de mest udsatte steder.
Et lag tagpap på eksisterende undertag.
Oplægning af lister/lægter, efter anvisninger.
Oplægning af nye brædder på klink, efter henvisninger.
Behandling af nye brædder, efter henvisninger.
Opsætning af stern samt tagryg med udskæringer som eksisterende og malet i farver som
eksisterende stern.

Samt de i beskrivelsen omtalte nødvendige ydelser til opnåelse af det foreskrevne resultat, sammen med
alle naturlige følgerarbejder til arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

6.1.1
6.2

Ny tagdækning:
Eksisterende klink tag fjernes.
Utætheder/skader repareres.
På eksisterende undertag brændes et lag tagpap.
Oplægning af lister/lægter efter henvisning.
Oplægning af brædder på klink efter anvisninger.
Rustfri skruer.
Brædder på klink.
Oliebehandling af brædder. (tjæredækolie?)
Opsætning af stern samt tagryg med udskæring som eksisterende og malet i farver som
eksisterende stern.
Materialer:

-

Tagplader.
Grundingsasfalt.
Tagpap.
Trykimprægneret lister/lægter. 45x95mm
Rustfri skruer.
Trykimprægneret brædder på klink. 25x150mm
Rustfri søm. 90mm
Tjæredækolie.
Sternbrædder og tagryg der males med maling på værksted inden opsætning.
Maling.
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Rød markering på tegningen, viser der hvor der mest sandsynligt nød til at skifte tagplade.
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Tagpap

Underlag
Den gamle tagdækning skal være plan og jævn. Eksisterende tagpap eftergås og evt. luftbobler og
dampbuler punkteres og opskæres hvorefter eksisterende papdækning klæbes igen. Inden udlægning af ny
tagpapbelægning skal det sikres at underlaget er tørt og rent, samt være uden bevoksning og fri for mos og
alger. Den gamle tagdækning grundes med grundingsasfalt efter producentens anvisning.
Nyt tagpap
Der oplægges ny tagpap på huset inkl. over kviste og indgange. Nyt tagpap fuldsvejses med gasbrænder
efter leverandørens anvisninger. Alle nye baner skæres med skarp kniv, så der fremkommer rene snit. I
fugtigt vejr og ved temperaturer under 5 grader. Skal der træffes særlige vejrlig foranstaltninger.
Normer, Publikationer m.m.
Anvisninger fra TOR, tagpapbranchens oplysningsråd.
Brandteknisk vejledning nr. 10 – varmt arbejde (BtV 10).
Leverandørforskrifter
Arbejds- og montagevejledninger for Grønland fra tagpapleverandør.
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Liste

Lodret lister (beslag) til tagdækning, max pr 80cm
Rustfri skruer, pr 30cm

Lodret lister til tagdækning
Der bruges trykimprægneret lister til som beslag for tagdækning. 45x95mm. Som skrues fast på tagpladen.
Der skal sikres, listen har fuld kontakt med tagpladen. Så vandet ikke kan trænge igennem. Der sikres
yderligere med tagtætningsmasse omkring listerne hvis det er nødvendigt.
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Tagdækning

Tagdækning
Vandrette brædder på klink (25x150mm) monteres på lister med 5 cm overlap over hinanden. Og fastgøres
med 2 søm på listen. Eksisterende udseende bevares og males med linoliemaling tilsvarende til den farve
der er nu.
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