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1  GENERELT 

1.1 Tegningsmateriale og dokumenter 

Følgende dokumenter og tegninger er gældende for denne beskrivelse. 
- Tegnings- og dokumentfortegnelse, dateret d. 07.05.2021. 
- Tilbudsliste, dateret d. 07.05.2021. 
- Udbudsbrev, dateret d. 07.05.2021. 
 

1.2 Generelt  for arbejdet 

 
Eksisterende forhold: 
Eksisterende tagkonstruktion er udført som en ventileret tagkonstruktion 
bestående af bjælkespær med brædder, tagplader i træ (krydsfiner og 
spånplader) og tagpap.  
Tagkonstruktionen er udført med fald mod tagnedløbsbrønde, placeret 

jævnt fordelt over tagfladen. Konstruktionen er udført ovenpå tagdæk i be-
ton.  
Tagkonstruktionen er isoleret med mineraluld. 
Tagkonstruktionen ventileret gennem indtag under loft ved indeliggende al-
taner langs den ene facade og udluftningshætte langs den modsatte facade.  
 
Bygningen består af i alt 6 trappeopgange. Hver trappeopgang er forsynet 

med 2 stk. ovenlysvinduer, hvoraf det ene vindue fungerer som røglem.  
 
Der forefindes 6 stk. ubenyttede affaldsskakte (én ved hver trappeopgang), 
som udluftes i eksisterende tagkonstruktion. 
Røglemme virker mekanisk, og er forbundet via stålwire til betjeningshånd-
tag i stueplan. 
 

Bygningen forsynes af 4 stk. tagventilatorer (udsugningsventilatorer), som 
leverer et basisluftskifte i lejligheder og udsugning af fra badeværelser. Der 
ingen indblæsning på ventilationssystemerne, men blot udsugning.  
Tagventilatorer er placeret på tagplan.  
Ventilationskanaler er ført i eksisterende tagkonstruktion (under tagpap-
dækningen, som skjult installation.  
 
Forudgående arbejde: 

Ca. 1970: Opførelse af Kantorparken blok 5.  
 
Nærværende arbejde: 
 
Taget skal renoveres da levetiden på eksisterende tagpap er udtjent, og der 
løbende opstår mindre utætheder. Dertil ses lunkedannelse på tagfladen.  
 

Taget skal nedbrydes ned til overkant eksisterende tagdæk i beton. Dvs. 
eksisterende bjælkespær, isolering, krydsfiner, tagpap, udluftningshætter, 
faldstammeudluftninger, tagbrønde, ventilationskanaler, ventilatorer, tag-
vinduer, taglem mm. nedbrydes og bortskaffes komplet.   
 
Der etableres komplet ny varm tagkonstruktion med ny dampspærre, kile-
skåret isolering, ny tagpapdækning, lukning af eksisterende huller udluft-

ning/affaldsskakte og nye inddækninger omkring murkrone, ovenlysvin-
duer, taglem, interimsforanstaltninger ifm. udførelse og gennemføringer for 
installationer.  
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Der etableres nye faldstammeudluftninger og tagbrønde samt rørføring 
mellem tagbrønde og eksisterende faldstammer.  

 
Der etableres nye tagventilatorer og ny kanalføringer (kanalføring føres 
ovenpå ny tagpapdækning).  
 
Der etableres nye ovenlysvinduer inkl. tilslutning til eksisterende røgudluft-
ningssystem (mekanisk via stålwire).  
 

Der etableres ny taglem med indbygget trappe.  
 
Vindlast på taget: 
 
Terrænkategori:  II 
 
Peakhastighedstryk:  qp = 0,65 kN/m2 

1.3 Materialer og opbygninger 

Eksisterende opbygning 

 

Opbygning efter nedbrydning 

 

Fremtidig opbygning 

 

- 4 lag tagpap 

- Bjælkespær m. brædder, 
tagplader som underlag for 

tagpap.  
- 100 mm mineral/stenulds 

isolering 
- 1 lag tagpap 

- 180 mm betondæk  

 

 
 

 
 

 

- 2 lag tagpap 

- 341 mm isolering (gns.) 
- Dampspærre (som 1 lag 

tagpap).  

   

 

1.4 Referencer  

Alle arbejder udføres iht. BR18.  
 
Alle normer gældende for arbejdet er i seneste udgave, og den udgave som 
var gældende på udbudstidspunktet. 
 
Følgende basisbeskrivelser er gældende for arbejder.  
 

- Molio B2.400 Basisbeskrivelse – Bygningsinstallationer  
- Molio B2.410 Basisbeskrivelse – VVS-installationer  
- Molio B2.430 Basisbeskrivelse – Ventilation  
- Molio B2.480 Basisbeskrivelse - Teknisk isolering 
- Molio B2.360 Basisbeskrivelse – Tagdækning 
- Molio B2.270 Basisbeskrivelse – Træ, generelt  

 
Tagarbejder udføres iht. PTM-vejledninger.  
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2 BESKRIVELSE AF BYGGEPLADS 

2.1 Byggeplads 

Der skal indregnes alle nødvendige byggepladsforanstaltninger nødvendige 
for arbejdets udførelse – herunder bl.a.:  
 

- Adgangstårne fra terrænniveau til tagniveau langs bygningens øst-
vendte gavl.  

 
- Midlertidig afdækning gennemføringer i dæk, huller fra ovenlysvin-

duer, affaldsskakte, loftslem mm. 
 

- Rækværk for sikring mod nedstyrtning under arbejder på tagniveau 
(ej facadestillads).   
 

- Mandskabsvogn med toilet/badefaciliteter i hele byggeperioden inkl. 
tilslutning/afrigning af vand, el og afløb.  

 
Der skal anvendes køreplader ved evt. maskinkørsel på grønne områder.  
 
Der er afsat 3 stk. p-plads for mandskabsvogn foran bygning.  
Der er afsat 1 stk. p-plads foran bygning for materialeoplag under udførs-
len.  
Der er afsat 4. stk. p-pladser for parkering for udførende.  
 
Vand- og strømtilslutning til mandskabsvogn sker til eksisterende teknikrum 
i kælder.  
Afløbstilslutning til mandskabsvogn sker i kælder.  
 

 
Placering af mandskabsvogn, materialeoplag og parkering  
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3 BESKRIVELSE AF TAGARBEJDER 

3.1 Nedbrydning af tagopbygning 

Den øverste del af tagkonstruktionen nedbrydes og bortskaffes, hvilket om-
fatter: 
Eksisterende tagpapdækning (4 lag) 
Bjælkespær med brædder og tagplader (krydsfiner og spånplader).  
Ca. 100 mm mineral/stenuldsisolering 
1 lag tagpap placeret ovenpå eksisterende betondæk.   
 
Der afsluttes ved overkant eksisterende 180 mm betondæk.  
 
Eksisterende taghætter for faldstammeudluftninger nedbrydes og bortskaf-
fes.  
 
Eksisterende taghætter, gennemføringer og lignede på tagfladen, der er 
nødvendige at demonterer før arbejdet, skal registreres ved besigtigelse og 

udgifter herfor skal være indeholdt. 
Omfang af dette arbejdet skal koordineres med bygherre. 
 
Der nedbrydes komplet omkring tagfladens afgrænsninger (vindskede, ind-
dækning, tagpap mm.) således at der til slut fremstår en rå murkrone.  
Eksisterende murkrone bevares.   
 
Nedbrydningsarbejderne skal koordineres med ventilationsarbejder, hvor 
eksisterende udsugningskanaler ført i tagkonstruktion nedbrydes. 
 
Nedbrydningsarbejderne skal koordineres med el-arbejder vedr. elforsyning 
for ventilatorer. 
 
Eksisterende tagopbygning er vist på K09_H1_ET_EKS_N01 og 

K09_H3_EKS_N01. 
 
Nedbrydningen/nedtagningen af tag skal udføres således, at nedstyrtning af 
materialer undgås. 
 
Nedbrydningen/nedtagningen af materialer skal udføres således, at der ikke 
sker beskadigelser og deformationer af eksisterende konstruktioner. 
 
Alt nedbrydningsaffald bæres eller hejses ned fra tag/stillads. 
 
Containere skal opstilles efter aftale med byggeledelsen. 
 
Ved arbejdets ophør skal konstruktionerne sikres således, at der ikke er ri-
siko for nedstyrtning samt nedfald af mindre affaldsstykker/materialer. 

 
Alle udvendige overflader der ikke er indeholdt i renoveringsarbejderne, 
skal bevares under nedbrydningsarbejderne og de efterfølgende arbejder.  
Alle nødvendige afdækninger o.l. skal være indeholdt i entreprenørens til-
bud.  
Eventuelle skader skal udbedres af entreprenøren, så overfladen / beklæd-
ningen e.l. ved arbejdernes afslutning som minimum svarer til det der var 
før arbejderne begyndelse. Alle udgifter hertil er bygherren uvedkom-
mende. 
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Plan for nedbrydningsetaper skal afleveres til bygherrens samt byggeledel-
sens gennemsyn, senest 5 dage inden opstart. 

3.2 Ny tagopbygning 

Tagdækning 
Udlægning af isolering inkl. kileskåret isolering med fald iht. opbygning vist 
på K09_H1_ET_N01 og K09_H5_ET_N01. 
Faldopbygning udføres med ensidet fald mod kasserende, hvorfra der udfø-
res fald mod tagbrønde.  
Min. fald på tagflade 1:40 og min. fald i kasserender 1:100.  
 
Udlægning af 2 lag tagpap. 
 
Tagdækningen skal dokumenteres at opfylde Bygningsreglements krav om 
BROOF(t2), klasse T-dækning. 
 
Tagdækningen skal udføres iht. PTM anvisninger.  

 
Der udføres komplet ny inddækning omkring murkrone langs hele tagets 
ydre afgrænsning iht. KD-01.  
 
Dampspærre 
Der skal udlægges ny dampspærre på eksisterende betondæk.  
 
Type: Bitumendampspærre udført som et lag tagpap ovenpå eksisterende 
betondæk med forbindelse op til underpap. Pap for dampspærre skal være i 
samme system som det øvrige tagpap.  
 
Montering af dampspærren skal udføres iht. PTM anvisning, Fugt. 
 
Dampspærren skal tætnes mod alle eksisterende installationsgennemførin-

ger.  
Eksisterende udluftningshuller for ventilering af eksisterende tagkonstruk-
tion (ved indeliggende altaner langs modul N) afblændes med inddækning 
(zink eller alu) inden dampspærren udlægges. 
 
Dampspærren skal have en tilstrækkelig materialetykkelse og beskaffen-
hed, således at denne er modstandsdygtig overfor ujævnheder på underlag 
af betondæk og således at der kan udføres arbejder på taget uden at spær-
ren gennembrydes eller svækkes (f.eks. ved udlægning af isolering). 
 
Faldsikring 
 
Entreprenøren skal udføre projektering, statiske beregninger og dimensio-
nering af et samlede faldsikringssystem. Systemet skal dimensioneres, be-

regnes, produceres og testes i overensstemmelse med EN 795 2012. 
- Systemet skal være anvendelig med flere brugere samtidig, uanset 

om disse er placeret samme sted på taget og mellem 2 poster skal 
kunne dokumenteres med testresultater. 

- Systemet skal være testet monteret på en tilsvarende tagkonstruk-
tion. 

- Gyldig CE-mærkning skal fremgå af alle ankerposter og mærket med 
løbenummer, producentnavn, produktionsdato m.m. 

- Ankerposterne skal indeholde dynamisk fjeder på min. 50 cm 



  Side 8 
Arbejdsbeskrivelse - Hovedentreprise 2021.05.07 
  

 

 

- Systemets udførelse og udformning må ikke forringe tagdækningens 
garanti. 

- Al service, der skal udføres på taget, skal kunne udføres fra syste-

met. 
- Såfremt entreprenøren ikke er i stand til at udføre arbejdet jævnfør 

nærværende beskrivelse, informeres byggeledelsen straks herom. 
Overskridelse må kun ske efter aftale med byggeledelsen og jævnfør 
leverandørens anvisninger. 

 
Entreprenør kommer med oplæg til hvordan systemet udføres. Oplægget 

skal godkendes ved bygherre samt byggeledelse. 
 
Udførelse 
 
Varmt arbejde skal udføres efter DBI’s vejledninger 10, del 1, 2 og 3 vedrø-
rende varmt arbejde. Entreprenør står brandvagt.  
Entreprenør tegner forsikring herfor. 

 
Entreprenøren skal med udgangspunkt i projektets tagplan og i samarbejde 
med leverandør af tagisolering udføre detailprojektering af faldopbygnin-
gen, men udlægningsplan for tagisoleringen. 
 
Inddækninger 
Inddækninger af tagpap skal være i samme kvalitet som den anvendte 

overpap. Alle inddækninger udføres i henhold til gældende PTM-anvisninger. 
 
Opbygning 
Opbygning af fald vha. kileskåret isolering / modfaldskiler udføres iht. PTM 
anvisninger, Tagpapbranchens Oplysningsråd og projektets tagplan. Ind-
dækningsdetaljer udføres i henhold til standarddetaljerne i PTM-
anvisninger, samt nærværende projektmateriale. 
 
Der henvises til KD-01 og 21DK0368B Udlægningsplan, Rockwool.  
Der henledes opmærksomhed på nødvendig ekstra tilpasning af de nederste 
isoleringslag langs modul N grundet niveauspring ved indeliggende altaner 
(se eksisterende tværsnit).  
 
Gennemføringer 

Gennemføringer (herunder bl.a. udsugningskanaler, tagbrønde, faldstam-
meudluftninger, gennemføringer for el-installationer, ventilation mm.) skal 
tætnes med inddækningskraver / manchetter for opnåelse af en tæt kon-
struktion.  
 
Koordinering 
Der skal ske løbende koordinering med ventilations- og el-arbejder – herun-
der bl.a. vedr. gennemføringer i tagkonstruktionen, bæringer for installatio-

ner mm.  
 
Vejrligslukning 
Arbejdet med udlægning af isolering og tagdækning skal foregå på en så-
dan måde at isoleringen lukkes ved arbejdets ophør / ved nedbør. Kanter 
midlertidigt inddækkes således at vand hindres i at løbe ind under de ud-
lagte isoleringsplader. 

 
Arbejdet skal planlægges udført etapevis, således at der ikke er behov for 
en fuld midlertidig overdækning af bygningen.  
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Natlukning 
Der udføres natlukning med fuldsvejst strimmel mellem over/under-

pap/dampspærre ved arbejdets ophør, således isoleringen sikres mod op-
fugtning.  
 
Interimsforanstaltninger 
Det skal sikres, at tagfladen altid kan afvandes og der skal således indar-
bejdes interimsafvanding af tagfladerne efter behov.  
 

Fastgørelsesmidler 
Opbygningen af isoleringspladerne fastgøres mekanisk til betondæk. Regler 
for dimensionering, antal af skruer og beslag udføres iht. gældende PTM-
anvisning og beslagleverandørens anvisning. Der skal dog altid være min. 
én fastgørelse pr. isoleringsplade i toplaget. 
 
Leverandøren af fastgørelser skal levere beregninger af antal og placering 

af fastgørelser iht. DS 409/410. 
Fastgørelser skal udføres i henhold til anvisninger fra leverandøren og 
ROCKWOOL samt iht. DS409/410 og PTM-anvisninger. 
Som tagdækning anvendes en mekanisk fastgjort tagpapdækning i henhold 
til leverandørens anvisninger og gældende PTM-anvisninger. Tagdækningen 
fastgøres mekanisk i banernes overlæg til fast underlag ned gennem isole-
ringen. 

 
Mål og tolerancer 
Kontrolmåling: 
Forinden udførelse og produktion kontrolopmåles bygningen, ovenlysvin-
duer og taglem vandret og lodret. Ved eventuelle afvigelser udover tilladte 
tolerancer i forhold til projektmaterialet, skal fagtilsynet inddrages. 
 
Støjende arbejde  
Der henledes opmærksomhed på, at der i videst mulige omfang skal tages 
hensyn til ejendommes beboere.  
Støjende arbejder, som f.eks. fastgørelse af underpap til betondæk må ud-
føres i tidsrummet 08.00 – 17.00.  
 
Inden arbejdets udførelse skal udførende udarbejde en tidsplan for støjende 

arbejder, således at beboere kan varsles. Tidsplanen fremsendes til tilsynet 
inden opstart.  
 
Garantierklæring 
Tagdækningen skal udføres af en specialuddannet entreprenør, og der skal 
udstedes en 15 års totalgaranti uden nedskrivning, denne skal indeholde 
stikprøvekontrol af 3. part. 
 

Garantien udstedes skriftligt til bygherren, og omkostninger i forbindelse 
med garantien og diverse eftersyn skal være indeholdt i entreprisesummen. 
 
Der skal ydes 15 års garanti på: 
 
· Skader og/eller mangler ved materialer 
· Skader og/eller mangler vad arbejdsudførelsen 

· Følgeskader på bygning og løsøre og 15 års garanti på tæthed af tagdæk-
ning. 
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Garantierklæringer skal, når arbejdet er udført, afleveres senest 10 ar-
bejdsdage efter betaling af tagentreprenørens slutopgørelse. 
 

Materialer: 
Tagpap: 
Som tagpap anvendes der Type: SBS-bitumen. 
Underpap: Type og kvalitet som Icopal Base 511 PG eller dertil ligestillet 
produkt. 
Overpap: Type og kvalitet som Icopal Top 500 P eller dertil ligestillet pro-
dukt. 

Farve på skiferbestrøning: Sort. 
 
Isolering: 
Som isolering anvendes der stensuldbaseret isolering, med en trykstyrke på 
S80. 
Isoleringen skal være brandsikker, fugt og vandafvisende.  
Isoleringen skal være CE-mærket.  

 
Kvalitet som Rockwool.  
 
Tagkonstruktionen skal overholde en gennemsnitlig U-værdi på 0,12 
W/m²K og dertil en u-værdi på maksimalt 0,2 W/m²K på det laveste punkt 
(ved kasserende).  

3.3 Tagbrønde, vandrender og udspyr 

Der skal etableres nye vandrender, tagbrønde og de eksisterende tag-
brønde udskiftes.  
 
Der skal etableres 7 stk. nye ø110 tagbrønde med bladfang og 1 stk. ø75 
tagbrønd med bladfang i kasserende iht. på K09_H1_ET_N01. Nye tag-
brønde tilsluttes eksisterende 7 faldstammer for regnvand.  

 
TB4 + TB5 tilsluttes én og samme faldstamme.  
Føring af disse er markeret ind på K09_H1_ET_N01. 
Gennemføring i eksisterende brandmur skal brandlukkes.  
 
Tagbrønde tilsluttes til eksisterende faldstammer via rørføring i isolering-
slag. Rørføring i isoleringslag udføres som fuldsvejste PE-rør.  
Eksisterende rørgennemføringer i betondæk skal brandlukkes oppefra.  
Rørføring inddækkes i stålkasse iht. BygErfa blad (37) 170306. Inddæknin-
gen tilfyldes med løst isoleringsmateriale med varmeledningsevne svarende 
til øvrig tagisolering.  
Princip for udførelse fremsendes til tilsynet for godkendelse inden udførelse.   
 
Tagbrønde el-traces.  

 
Kasserender udføres fald iht. som vist på K09_H1_ET_N01. 
 
Placering af eksisterende tagbrønde og eksisterende faldstammer for regn-
vand er vist på K09_H1_ET_EKS_N01. 
 
Der udføres udspyr, som anført på tegninger (inkl. hultagning og lukning i 
eksisterende murkrone). Indeholdt i arbejdet hører nødvendigt lift og/eller 
stillads for arbejdets udførelse.  
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3.4 Faldstammeudluftninger  

Eksisterende faldstammeudluftninger udskiftes. Type som Jual dobbeltrør.  
Eksisterende gennemføringer i betondæk brandlukkes oppefra.  

3.5 Taggennemføring for ny el-føringsvej  

Der etableres 1 stk. ny føringsvej for el-installationer fra kælderniveau og 
op til overside af tagflade. Udføres i eksisterende affaldsskakt ved modul 
20.  
Der anvendes standard kabelgennemføring/svanehals til SBS tagpap, Ø110. 

Rør, flange og bøjninger udføres i rustfrit stål. Bøjninger skal være demon-
terbare, så disse kan afmonteres når der på et senere tidspunkt skal træk-
kes el-kabler.  
I tagkonstruktionen udføres der Ø110 mm gråt PVC rør.  
Gennemføring i betondæk brandlukkes.  

3.6 Murkrone  

Murkrone ved facade og gavl skal opbygges og tilpasses den nye faldopbyg-
ning, kasserender og tagnedløb. 

Udtrykket på de nye murkroner skal være tilsvarende den eksisterende, i 
materialer og farve. 

Murkrone afdækkes med indfarvede zinkplader, som eksisterende. 
 

Materialer: 
Zinkplader skal være forsynet med fabriksstempel og nummer - og skal 
være af minimum 98,5 % ren zink med en pladetykkelse på 0,8 mm. 
Pladerne må ikke have - eller ved bøjning få revner, og må ikke være skør 
eller have blærer eller skaller. Kvalitet som Rheinzink. 
 

3.7 Nye ovenlysvinduer/tagvinduer  

 
Nye tagvinduer med røgopluk skal kunne tilsluttes eksisterende wiresystem.  
Wire, remskive og wireholder skal inddækkes i en stålkasse under fremtidig 
isolering.  
Entreprenør skal fremsende et princip til godkendelse hos tilsynet inden ud-
førelse.  
 
Der skal udføres komplet funktionsafprøvning for vinduer med røgopluk. Af-
prøvningen skal dokumenteres.  
 
Ovenlysvinduer, som ikke anvendes til røgopluk udføres uden mulighed for 
opluk (funktion som eksisterende).  
 
Eksisterende lyskasser nedbrydes ned til overkant eksisterende betondæk. 
Der udføres ny inddækning mellem nye tagvinduer og eksisterende lyskasse 
inkl. fugning og maling af den komplette lyskasse.  
 
Ovenlysvinduer udføres iht. BR18 med u-værdi på højst 1,4 W/m2K og 
energibalancen må ikke være mindre end 10 kWh/m2 pr. år.  
 

Ovenlys udføres som hvælvet acryllys som fabrikat Unilite.  
Ovenlys udføres med klart glas.  
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3.8 Ny loftstrappe   

 
Der etableres 1 stk. ny loftstrappe som Dolle type GM4 BD120 isoleret mo-

del eller tilsvarende.  
 
Loftstrappe isoleres iht. BR18.  
 
Loftstrappe udføres med indbygget skydetrappe i stål. Skydetrappe skal 
være med gelænder. 
Trappe skal udføres tilpasset den aktuelle loftshøjde i trappeopgangen.  

 
Der skal påregnes hultagning/lukning for ny lofttrappe i eksisterende beton-
dæk mod tag (eksisterende hul i dæk skal udvides).  
 
Der udføres afsluttende inddækning omkring ny loftstrappe i trapperum 
inkl. fugning og maling.  

4 BESKRIVELSE AF VENTILATIONSARBEJDER 

4.1 Generelt 

Der skal ske løbende koordinering med øvrige arbejder. 

4.2 Nedbrydning af eksisterende ventilation 

Der skal foretages kontrolmålinger af luftmængder i 4 stk. lejligheder (køk-
ken og badeværelse) inden eksisterende ventilation nedbrydes.  
Der udvælges 4 stk. lejligheder i samarbejde med bygherre.  
Resultat af målinger skal forelægges tilsynet inden opstart af arbejder og 
inden bestilling af ventilatorer.  
 
Eksisterende tagventilatorer og samlekanaler i tagopbygning afbrydes, ned-
brydes og bortskaffes komplet inkl. taggennemføring for tagventilator.  
 
Eksisterende ventilationskanaler inkl. teknisk isolering i tagkonstruktion 
nedbrydes og bortskaffes komplet.  
Der udføres midlertidig afpropning af kanalgennemføringer ved eksiste-
rende betondæk.  

 
Eksisterende teknisk isolering af ventilationskanaler forventes at være as-
bestholdig. Der skal indregnes nødvendige tiltag for håndtering af denne 
isolering – herunder bl.a. værnemidler, bortskaffelse, forsegling. 
Udførende skal sikre, at bemandingen har den fornødne uddannelse for ar-
bejdets udførelse iht. gældende AT-krav.  

4.3 Ny ventilation  

Der etableres nye udsugningskanaler og 4 stk. nye tagventilatorer for ud-
sugning fra køkkener og badeværelser (ej emhætte).  
Nye kanaler føres ovenpå ny tagpapdækning som synlig installation.  
 
Nye kanaler skal generelt føres væk fra murkrone således kanalerne syner 
mindst muligt fra terrænniveau.  
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4.3.1 Kanalarbejder 

Nye kanaler fremføres ovenpå ny tagpapdækning iht. K08_H1_ET_N01.  
Kanaler isoleres med 60 mm brandisolering og afsluttes med sortlakerede 

stålkapper og sortlakerede bæringer.  
 
Der etableres lyddæmpning før ventilatorer i nødvendigt omfang, således 
BR18 lydkrav til støj fra tekniske installationer i boliger opfyldes.  
Lyddæmpning projekteres af ventilationsentreprenør.  
 
Nye kanaler tilsluttes eksisterende kanaler ved overkant betondæk.  

 
Gennemføringer i eksisterende dæk mod tag skal brandlukkes oppefra. 
 
Der må ikke udføres mekanisk fastgørelse af ventilationskanaler gennem-
tagpapdækning. Bæringer skal udføres til overkant tagpap og fastgøres 
med overlæg af pap. Der koordineres med tagarbejdet.  
 

Der skal ikke udføres ny indregulering af eksisterende kanalsystem.  

4.3.2 Ventilatorer 

Ventilatorer udføres iht. BR18.  
 
Ventilatorer VE01 – VE04 udføres som Exhausto BESB 250, med EC-motor.  

Dimensionerende luftmængde ca. 1.550 m3/hr.  
 
Ventilatorer udføres til udendørs montage. 
 
For hver ventilator udføres styring som elektronisk hastighedsregulator type 
Exhausto EFC1P. Der etableres en vandtæt kasse/inddækning omkring sty-
ringen.  
Styring fastgøres på siden af ventilatoren.  
 
Afkast fra ventilatorer udføres vertikalt og med rist, således der ikke kan 
indtrænge vand, dyr mm. i kanalsystemet. 

4.4 Måling, indregulering, funktionsafprøvning 

Der foretages kontrolmålinger af luftmængder i de samme 4 lejligheder som 

blev målt inden udførsel.  
Ventilatorer indstilles, således de oprindelige luftmængder opnås.  
 
Der udføres funktionsafprøvning iht. BR18.   
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5 BESKRIVELSE AF EL-ARBEJDER 

5.1 Generelt 

Der skal ske løbende koordinering med øvrige arbejder.  

5.2 Nedbrydning 

Eksisterende ventilatorer frakobles og eksisterende sikkerhedsafbrydere 
nedbrydes og bortskaffes.  

5.3 EL-forsyning for ventilatorer  

Der etableres 4 stk. nye sikkerhedsafbryder for nye ventilatorer inkl. el-til-
slutning af ventilatorer.   
Afbrydere skal være vejrbestandige og placeres ved ventilatorer på tagplan.  
Afbrydere monteres på selvstændige beslag fastgjort til betondæk.  

5.4  El-tracing af nye tagbrønde 

Der etableres el-tracing af alle nye tagbrønde.  
Der afsættes 2 stk. nye grupper i eksisterende tavle i kælder.  
 
Forsyning for el-trace fremføres i eksisterende affaldsskakte ved hver trap-
pekerne. Der udføres aflastning af forsyninger via en kæde i stål, som op-
hænges i affaldsskakten (for aflastning af kabler).  
 
Forsyninger fremføres på tagplan i ø20mm tomrør, som fastgøres til beton-
dæk.  
Forsyninger fremføres i kælderplan via eksisterende kabelbakker.  
 
Gennemføringer i eksisterende etagedæk/tagdæk/kælder skal brandlukkes. 
 

Der skal påregnes hultagning, gennemføring og lukning for etablering af fø-
ringsvej til affaldsskakte.  

6 D&V DOKUMENTATION 

D&V dokumentation 
Til brug for udarbejdelse af drift- og vedligeholdsplaner, skal entreprenøren 

levere komplet anvisning for vedligeholdelsesarbejdet for egne arbejder. 
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7 ØVRIGE YDELSER 

7.1 10 timers arbejde for en lærling 

Der ønskes en pris for en lærlings arbejde i 10 timer (for hvert fag hhv. 
tagdækker, tømrer, ventilationstekniker, elektriker). 

7.2 10 timers arbejde for en svend 

Der ønskes en pris for en svends arbejde i 10 timer (for hvert fag hhv. tag-
dækker, tømrer, ventilationstekniker, elektriker). 

 


