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Provinsen. København. Nordsjællands 1. og 2. zone. 1. oplag  

Priserne i denne akkordprisliste er gældende fra 1. maj 2020 

og indtil 1. januar 2021. 

Akkordprislisten 2006 er beregningsgrundlaget for priserne i  

akkordprislisten. 

 

Priserne er indregnet den i overenskomsten fastsatte stigning pr. 1. maj 

2020  

 

Priserne er gældende i den lønningsuge, hvori ovennævnte dato falder. 
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Provinsen. København. Nordsjællands 1. og 2. zone. 1. oplag  

 

1. Akkordprisernes almindelige forudsætninger  
1.01 Når der i denne prisliste i det følgende er angivet priser for bestemte dyb-

der, tykkelser osv., gælder priserne for disse, og der må for mellemlig-

gende dybder, tykkelser osv. udregnes forholdsvis pris. 

Hvor der i det efterfølgende står »indtil«, menes dermed »indtil og med«. 

1.02 De i fortegnelsen angivne priser gælder for de respektive arbejder, som de 

i almindelighed forefalder, og for vel udført arbejde i henhold til DS 

1136:2003. 

1.03 Alle materialer, der skal benyttes ved de senere nævnte akkorder, forud-

sættes - når ikke andet udtrykkeligt er fastsat i de pågældende afsnit - le-

veret så tæt brugsstedet som muligt, dog maksimalt 10 m. fra dette. 

1.04 De fornødne materialer tilføres snarest muligt, således at arbejdsholdet 

ikke udsættes for at vente på disse. 

1.05 

 

  

Materialer, som af uagtsomhed eller skødesløshed beskadiges eller tilintet-

gøres, er arbejdsgiveren berettiget til at få erstattet af akkordsummen. An-

den skade, som forårsages under arbejdets gang, kan arbejdsgiveren fordre 

erstattet, når den er foranlediget ved grov eller gentagen uforsigtighed. 

1.06  Hvor arbejdsholdet er skyld i, at der inden arbejdets aflevering forefindes 

ujævnheder i dette, rettes dette af arbejdsholdet uden ekstra betaling. 

1.07 Alt arbejde, som under arbejdets gang ødelægges af dårlige vejrforhold, 

må arbejdsholdet atter istandsætte uden ekstra betaling. Dette kan dog 

ikke kræves, såfremt arbejdsholdet har foretaget sædvanlige sikringsfor-

anstaltninger. 

1.08 Optagning af ituslåede sten og nedsætning af nye sten besørges af arbejds-

holdet uden ekstra betaling. Det forudsættes dog, at stenmaterialerne er af 

en så god kvalitet, at de ituslåede sten ikke beløber sig til mere end 5 % 

ved nyt arbejde og 10 % ved reparationsarbejde. Skulle der ved stødning 

fremkomme en større procent af ituslåede sten ved nogen af ovennævnte 

arbejder, betales for disse med timeløn. 
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1.09 Arbejdsgiveren er forpligtet til at lade alle hovedafsætninger udføre for 

egen regning og sikre sig, at brolæggeren forstår de udleverede tegninger. 

Ved hovedafsætning forstås, at højder og flugter er angivet på stedet; for 

højders vedkommende minimum for hver 10. meter og for flugters ved-

kommende minimum for hver 20. meter. 

 

Lige linje: 

Angivelse for lige linje kan være afsat i flugten eller i en linje parallel 

med flugten i en på forhånd opgivet afstand, dog maksimalt 2 meter. 

 

Kurver: 

For kurver gælder tillige, at tangentpunkter - så vidt muligt centrum - 

samt hjælpepunkter minimum angives således: 

 

Radier mindre end 6 meter: ............ 1 hjælpepunkt 

Radier mellem 6 og 12 meter: ........ 3 hjælpepunkter 

Radier mellem 12 og 100 meter: .... Hjælpepunkter for hver 5. m. 

Radier over 100 meter: ................... Hjælpepunkter for hver 20. m. 

 

Hjælpepunkter er højde- og flugtangivelser i eller til kurvens punkter 

(pilhøjde) jævnt fordelt over kurveforløbet. 

 

Beordres brolæggeren til at udføre hovedafsætning betales med den af-

talte timeløn. 
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1.10 Akkordpriserne indeholder betaling for: 

Detailafsætning for brolægningsarbejde.  

Ved detailafsætning forstås, at arbejdsholdet ud fra den foretagne hoved-

afsætning selv trækker sine højder og flugter til såvel begrænsninger (kant-

sten, brostensskifter, m.m.) som bagved og foranliggende arbejder (fliser, 

chaussébro, rendesten m.m.). 

Detailafsætningsarbejder skal kunne udføres ved hjælp af målebånd, tom-

mestok, vaterpas, retholt, pløkke og snor. 

Aflæsning af nye materialer såvel ved nyt arbejde som reparationsarbejde, 

samt ved reparationsarbejde tillige opbrydning og oprømning. 

Transport af disse i en afstand af ikke over 10 m. til brugsstedet. 

Tilfyldning og udjævning af sand/grus, respektiv beton.  

Stenfremlægning. 

Sætning/lægning, respektiv omsætning/omlægning. 

Al forekommende hugning er indeholdt i priserne bortset fra kantstenshug-

ning, hugning i betonfliser og tilhugning af granitsten omkring brønde, di-

agonalhugning af kørebanesten, chaussésten. 

Underhugning af kørebanesten akkorderes særskilt. 

Afstøtning. 

Stødning. 

Overgrusning og affejning samt eventuel vanding. 

Læsning af tiloversblevne materialer samt oprydning på arbejdspladsen. 

Læsning af tiloversbleven jord, hvor jordudgravningen er foretaget af ar-

bejdsholdet, eller jordens indfyldning og udjævning i umiddelbart tilstø-

dende arealer. 

I øvrigt alt forekommende arbejde ved brolægningsarbejdets udførelse. 
 

1.11 Arbejder, der ikke er nævnt i prislisten, afregnes efter bestemmelserne i 

overenskomsten. 
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2. Akkordprisernes tekniske forudsætninger 

2.01 Prislisten gælder for arbejder, til hvis udførelse der ikke anvendes andre 

mekaniske hjælpemidler end de sædvanligvis ved brolægningsarbejde 

benyttede samt almindelig håndværktøj. 

2.02 Ved anvendelse af motorbaserede tekniske hjælpemidler, der ikke er 

nævnt i akkordprislisten, kan der træffes lokal aftale om fradrag i akkord-

priserne eller om akkordprisfastsættelse ved hjælp af arbejdsstudier (tids-

studier). 

3. Afbrydelser i arbejdet 

3.01 Når arbejdsholdet om dagen bliver afbrudt i dets arbejde, og af arbejds-

giveren eller tilsynet bliver sendt til et andet arbejde, kan det forlange den 

tid erstattet, der går tabt for dem. 

3.02 Hvor akkordindehaveren på et arbejde af arbejdsgiveren bliver sat til et 

andet arbejde, og arbejdet fortsættes, kan, såfremt det forlanges af de an-

dre arbejdere, det til den tid udførte arbejde blive opgjort. 

3.03 Sker der afbrydelse i et akkordarbejde, og arbejdsgiveren anviser arbej-

derne andet arbejde under standsningen, må disse ikke vægre sig ved at 

udføre sådant arbejde, indtil det afbrudte akkordarbejde kan fortsættes. 

Såfremt arbejdsholdet er sat til andet arbejde, kan de ved underskrift af-

slutte igangværende eller efterfølgende akkord. 

3.04 Modtager arbejderne ikke sådant anvist arbejde, tilkommer der dem in-

gen erstatning for tabt arbejdstid. 

3.05 Standsninger forårsagede ved ulovlige arbejdsnedlæggelser, strejke eller 

lockout medfører i intet tilfælde erstatningspligt for arbejdsgiveren. 

3.06 Eventuelle krav om erstatning må fremsættes mundtligt for arbejdsgive-

ren eller ved brev afsendt inden 36 timer efter at standsningen er indtrådt. 

3.07 Arbejdsholdet skal inden kl.13.00 give arbejdsgiveren eller dennes re-

præsentant besked om fremskaffelse af manglende materialer til brug ved 

arbejdstids begyndelse følgende arbejdsdag. 
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4. Generelle bestemmelser 

4.01 Akkordprislistens priser finder ikke anvendelse ved belægningssten. 

4.02 Arbejdsopgaver aftales med arbejdsholdet. 

4.03 Jordarbejde i forbindelse med brolægning afregnes i henhold til akkord-

tidsfortegnelsen - "Anlægsgartnernes Overenskomst".  
  

5. Områdetillæg 
 

I efterfølgende områder ydes tillæg til akkordprislistens priser som fastsat 

nedenfor: 

 
Københavns og Frederiksberg kommune. 

 
I Københavns og Frederiksberg kommuner til Københavns 

Bygrænse .........................................................................................  20 % 
 

Fællesbestemmelser.  
Områdetillæg ydes ikke, hvor der foretages fuldstændig afspærring af ar-

bejdsarealet, eller ved arbejder på byggepladser, gårdarealer og lign med 

begrænsede trafikgener. 

  Zonegrænser   

  Nærværende priskurant er gældende i København, Nordsjællands 1. og 2. 

zone og Provinsen. 

De anførte priser indeholder det faste akkordtimetillæg jf. Bygge- og An-

lægsoverenskomstens § 43. 
 

1. zone  
 

Følgende kommuner: Dragør, Tårnby, København, Frederiksberg, Hvid-

ovre, Brøndby, Vallensbæk, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Gentofte, 

Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Furesø, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal, Allerød, 

Hørsholm, Fredensborg.  
 

2. zone  
 

Følgende kommuner: Helsingør, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Frederiks-

sund, Egedal, Høje-Taastrup, Ishøj, Greve. 
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6. Kørebanearbejder Enh. Provins Kbh. 

 I. Almindelig kørebanebrolægning    

6.01 Kørebane at sætte eller omsætte i grus med nye 

eller gamle sten, inkl. forstødning med pladevi-

brator, herefter eftergrusning og færdigstødning 

med pladevibrator ..............................................  m² 182,71 195,40 

6.02 Knoldebrolægning at sætte eller omsætte med eller 

uden skiftegang inkl. stødning og / eller vibrering

 ...........................................................................  m² 163,63 175,00 

6.03 Opbrydning og læsning af gamle sten er medregnet 

under den samlede akkordpris. Hvor gadeprofilet 

skal sænkes, og der i den anledning må foretages 

jordudgravning, sker afregningen således kun for 

jord alene. Hvor gravning eller påfyldning nødven-

diggør en højere stødning udføres denne uden eks-

trabetaling 

  

 

  

 Tillæg: 

 

  

6.04 For tilhugning af kørebanesten, chaussésten og for-

tovssten omkring brønde, for diagonalhugning i 

kørebanesten gives et tillæg pr. lbm. tilhugnings-

grænse ................................................................  

 

lbm 29,99 32,11 

 

Hvor brønde står i skæring mellem granit- og flise-

belægning betales alene efter 10.17 b eller 10.18 b 

 

  

6.05 For sætning af kørebaner ad 2 gange (hvor skifte-

gangen skal holdes), gives et tillæg på...............  m² 3,94 4,19 

6.06 For sætning med åbne fuger fra 2 til 5 cm. for 

muldjordsfyldning gives et tillæg, der inkl. muld-

jordsfyldning, i fugerne udgør ...........................  m² 11,78 12,57 

6.07 Ved udførelse af det under pos. 6.01 omtalte ar-

bejde i færdigblandet jordfugtig beton inkl. op-

blanding med vand, udgydning og afrensning be-

tales et tillæg på ........................................  20 % 

 

  

 II. Chaussébrolægning i kørebane 

 

  

6.08 Chaussébro i kørebane og store flader at sætte eller 

omsætte i grus, i lige skifter eller i buer, i begge 

tilfælde inkl. indfatningsskifter, og med færdig 

stødning med 2-4 cm. stødning ..........................  m² 151,13 161,70 
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  Enh. Provins Kbh. 

6.09 Chaussébro (i buet eller skråt profil) som begræns-

ning i stedet for kantsten henvises til afsnit 9. 

   

 Tillæg: 

   

6.10 For tilhugning af kørebanesten, chaussésten og for-

tovssten omkring brønde, for diagonalhugning af 

kørebanesten gives et tillæg pr. lbm. tilhugnings-

grænse ................................................................   lbm 30,30 32,46 

 Hvor brønde står i skæring mellem granit- og flise-

belægning betales alene efter 10.17 b eller 10.18 b.    

6.11 Ved udførelse af det under pos. 6.08 omtalte ar-

bejde i færdigblandet jordfugtig beton inkl. op-

blanding med vand, udgydning og afrensning be-

tales et tillæg på 20 % 

 

  

6.12 For sætning af  kørebaner ad  2 gange (hvor skifte-

gangen skal holdes), gives et tillæg på...............  m² 4,24 4,51 

6.13 For sætning med åbne fuger fra 2 til 5 cm. for 

muldjordsfyldning gives et tillæg, der inkl. muld-

jordsfyldning i fugerne udgør ............................  m² 12,35 13,23 

 III. Mønsterbrolægning 

   

6.14 Mønsterarbejde afregnes efter forud aftale.    

 

Uenighed om arbejdets udførelse i akkord må ikke 

give anledning til arbejdsstandsning. 

   

 

Uenighed afgøres i henhold til overenskomstens 

bestemmelser og regler for behandling af faglig 

strid.    
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7. Kantstensarbejder 
Enh. 

Pro-

vins Kbh. 

 Betegnelserne for natursten refererer til Dansk 

Standardblade DS 1136:2003 Anneks B samt for 

betonkantsten til DS/EN 1340. Kantstensarbejder 

afregnes i henhold til efterfølgende tabeller og 

følgende tillægsbestemmelser: 

   

7.01 For sætning i kurver af kantsten, brosten som kant 

samt chaussébrosten i buet eller skråt profil som 

begrænsning i stedet for kantsten, gives et tillæg 

til sætningsprisen på:    

 a) Radier indtil 12 m ................................. 75 %    

 b) Radier fra 12 til 100 m ......................... 30 %    

 For radier over 100 m. gives intet tillæg.    

 Tillægget gives ikke for rendestensskifter.    

7.02 For nedsænkning ud for overkørsler eller lig-

nende af kantsten, brosten som kant samt chaus-

sébrosten i buet eller skråt profil som begræns-

ning i stedet for kantsten, gives et tillæg til sæt-

ningsprisen på:    

 a) Faskantsten 17, vinkelkantsten 15, kløvede 

kantsten 15, bordursten og betonkantsten .....  lbm 10,37 11,07 

 b) Kløvede kantsten 12-13, kløvede kantsten 10-

12 ...................................................................  lbm 8,38 8,94 

 c) Brosten som kant bestående af l eller 2 skifter

 .......................................................................  lbm 7,34 7,86 

 d) Chaussébrosten i buet eller skråt profil som 

begrænsning i stedet for kantsten bestående af 

indtil 6 skifter ................................................  lbm 10,62 11,34 

     

 

 

 

 

 

  



14 

 

Provinsen. København. Nordsjællands 1. og 2. zone. 1. oplag  

  Enh. 

Pro-

vins Kbh. 

7.03 For hugning af kantstensender betales følgende til-

læg:  

  

 

a) Faskantsten 17, vinkelkantsten 15, kløvede 

kantsten 15, bordursten .................................  stk 64,97 69,48 

 

b) Kløvede kantsten 12-13, kløvede kantsten 10-12

 ......................................................................  stk 28,07 30,01 

 

c) Betonkantsten og betonrabatkantsten DS/EN 

1340 stk 24,01 25,70 

 

Når kantstensender skæres med maskine, 

reduceres akkordpriserne med 20 % 

   

7.04 Sætning, opretning eller omsætning af kantsten og 

brosten som kant i grus, samt for forsegling/klining 

af kantstensbagsider inkl. eventuel blanding af ma-

teriale. 

   

 

a) Faskantsten 17, bordursten 32,5 cm. bred. Bor-

dursten, 30 cm. bred. Betonrabatkantsten 

DS/EN 1340 ..................................................  lbm 29,22 30,83 

 b) Vinkelkantsten 15, kløvede kantsten 15 ........  lbm 23,77 25,43 

 

c) Kløvede kantsten 12-13, kløvede kantsten 10-12

 ......................................................................  lbm 18,95 20,28 

 d) Brosten som kant -1 skifte .............................  lbm 16,92 18,09 

 e) Betonkantsten, højde 20, 25 eller 30 cm. lbm 23,77 25,43 

7.05 Sætning, opretning eller omsætning af kantsten og 

brosten som kant i beton med eventuel for- og bag-

støbning, samt for forsegling/klining af kantstens-

bagsider inkl. eventuel blanding af  materiale. 

   

 

a) Faskantsten 17, beton-rabatkantsten DS/En 

1340, bordursten ............................................  lbm 47,77 51,12 

 b) Vinkelkantsten 15, kløvede kantsten 15 ........  lbm 39,40 42,18 

 

c) Kløvede kantsten 12-13, kløvede kantsten 10-12

.......................................................................  lbm 34,89 37,29 

 d) Brosten som kant – 1 skifte ...........................  lbm 30,31 32,45 

 e) Betonkantsten, højde 20, 25, eller 30 cm ......  lbm 39,40 42,18 
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8. Rendestensarbejder Enh. 

Pro-

vins Kbh. 

8.01 Rendesten (kørebanesten, over 3 skifter) at sætte 

eller omsætte uden eller langs med kantsten eller 

anden begrænsning sat i grus .............................  m² 175,60 187,80 

8.02 Ved udførelse af det under pos. 8.01 omtalte ar-

bejde i færdigblandet jordfugtig beton inkl. op-

blanding med vand, udgydning og afrensning be-

tales et tillæg på .......................................... 20 % 
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9. Chaussésten og kørebanesten som kant i 

stedet for kantsten Enh. Provins Kbh. 

     

9.01 Chaussésten (i buet, som vandrende eller skråt 

profil) som begrænsning i stedet for kantsten 

sat i færdigblandet beton, inkl. udgydning og 

afrensning: 

   

 Tværskifter bredde  langskifter skifter    

 a) 22 cm.  2 lbm 47,42 50,72 

 b) 33 cm.  3 lbm 66,46 71,11 

 c) 44 cm.  4 lbm 85,55 91,50 

 d) 55 cm.  5 lbm 106,08 113,48 

 e) 66 cm.  6 lbm 124,92 133,60 

9.02 a) 2 skifter kørebanesten som kant (lige eller 

skrå), (i lige, buet, som vandrende eller 

skråt profil) med 2 lige udvendige flugter 

som begrænsning i stedet for kantsten sat i 

færdigblandet beton inkl. udgydning og af-

rensning

 ....................................................................  lbm 62,23 66,52 

 

b) 3 skifter kørebanesten som kant med 2 lige 

udvendige flugter som begrænsning i stedet 

for kantsten, sat i færdigblandet beton, inkl. 

udgydning og afrensning

 ....................................................................  lbm 81,78 87,48 

 

c) For sætning af 1 skifte kørebanesten som 

begrænsning i stedet for kantsten henvises 

til afsnit 7, kantstensafsnittet. 

   

 Tillæg: 

   

9.03 For sætning i kurver henvises til punkt 7.01.    

9.04 For nedsænkning ud for overkørsler og lig-

nende henvises til punkt 7.02. 
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10. Fortovsarbejder Enh. Provins Kbh. 

 I. Fortovs- og chaussébrolægning. 

   

10.01 Fortovs- eller chaussésten at sætte eller omsætte i 

grus inkl. færdigstødning ind til 4 cm. inkl. tillæg 

for sætninger med åbne fuger fra 2 til 5 cm. for 

evt. muldjordsfyldning i fugerne og for sætning i 

refuge under 15 m² .............................................  m² 148,51 158,85 

10.02 For sætning med runde eller uregelmæssigt for-

mede sten ............................................................  m² 148,78 159,11 

10.03 For tilhugning af kørebanesten, chaussésten og 

fortovssten omkring brønde, for diagonalhugning 

i kørebane-, fortovs- og chaussésten gives et tillæg 

pr. lbm. tilhugningsgrænse .................................  lbm 30,30 32,46 

 

Hvor brønde står i skæring mellem granit- og fli-

sebelægning betales alene efter 10.17 b eller 10.18 

b. 

 

  

10.04 Skifter af fortovs- eller chaussésten at sætte eller 

omsætte i grus inkl. færdigstødning: 

 

  

 1 skifte ................................................................  lbm 18,21 19,48 

 2 skifter ..............................................................  lbm 34,81 37,25 

 3 skifter ..............................................................  lbm 50,65 54,15 

 

Hvor der sættes mere end 3 skifter afregnes hele 

arealet pr. m². 

 

  

 II. Klinkerbrolægning. 

 

  

10.05 Sætning/omsætning af klinkerbrolægning:    

 a) på fladen, uden mønster ...............................  m² 53,67 57,39 

 b) på fladen, i mønster ......................................  m² 60,71 64,93 

 c) på højkant, uden mønster..............................  m² 91,81 98,20 

 d) på højkant, i mønster ....................................  m² 110,86 118,59 

 

Til mønster henregnes, hvor klinkerne sættes i 

kryds- og blokforbandt.  
  

 

Hvor der forlanges særlige mønstre i klinkerbro-

lægningen, afregnes dette efter forud aftale.  
  

10.06 Klinker at sætte/omsætte som 1 skifte mellem fli-

ser: 

   

 a) på fladen .......................................................  lbm 7,03 7,55 

 b) på højkant .....................................................  lbm 8,56 9,13 
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Provinsen. København. Nordsjællands 1. og 2. zone. 1. oplag  

  Enh. 

Pro-

vins Kbh. 

10.07 1 skifte klinker at sætte/omsætte på højkant på 

langs som begrænsning for klinkerbrolægning, 

der lægges/omlægges på fladen ..........................  

   

 lbm 7,29 7,80 

 

Sådanne skifter opmåles med i arealet. 

Hvor der sættes/omsættes skifter af klinker på 

højkant på langs som begrænsning for klinker-

brolægning på højkant, opmåles disse sammen 

med det øvrige areal. 

 

  

 

 Tillæg: 

 

  

10.08 For borter gives følgende tillæg:    

 a) på fladen .......................................................  m² 15,77 16,92 

 b) på højkant .....................................................  m² 18,35 19,54 

 

Til forklaring af, hvad der forstås med »borter«, 

fastslås, at en »bort« skal bestå af mindst 2 skifter 

på langs eller på tværs som indfatning for anden 

belægning.    

10.09 For sætning/omsætning i refuge under 15 m². 

gives et tillæg på .................................................  m² 1,28 1,35 

10.10 Der gives intet tillæg for tilhugning af klinker, 

bortset fra følgende: 

 

  

 

a) For hugning af klinker for runde brønddæks-

ler, der måler 31 cm. og derover, afregnes pr

......................................................................  stk 67,21 71,89 

 

b) hvor tilhugning for tilpasning skal foretages 

ved lyskasser, trapper og huslinjen samt ved 

radier, gives et tillæg pr. m. tilhugnings-

grænse ..........................................................  lbm 16,30 17,44 

10.11 Udføres de under punkterne 10.05 - 10.07 nævnte 

klinkerbelægningsarbejder med almindelige 

mursten, forhøjes priserne med 15 % 

   

 

I priserne er inkluderet sortering og øvrige ulem-

per ved materialets uensartethed, ligesom der 

ikke kan rejses krav om ekstrabetaling for særlig 

nedlægning ved udskiftning af ituslåede og bla-

sede mursten. 
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Provinsen. København. Nordsjællands 1. og 2. zone. 1. oplag  

 III. Flisearbejde. Enh. Provins Kbh. 

10.12 Betonfliser DS/EN 1339 eller tilsvarende med eller 

uden armering - af størrelse 0,5 m². og derover - at 

lægge eller omlægge i grus, med eller uden vibre-

ring af grus:    

 a) Tykkelse indtil 7,5 cm .................................  m² 40,32 43,13 

 b) Tykkelse over 7,5 cm. indtil 10 cm..............  m² 59,91 64,12 

 c) Tykkelse over 10 cm ....................................  m² 68,32 73,05 

10.13 Betonfliser DS/EN 1339 eller tilsvarende med eller 

uden armering - af størrelse under 0,5 m² - at lægge 

eller omlægge i grus, med eller uden vibrering af 

grus:    

 a) Tykkelse indtil 6,5 cm .................................  m² 41,67 44,54 

 b) Tykkelse over 6,5 cm. indtil 10 cm..............  m² 53,67 57,39 

 c) Tykkelse over 10 cm ....................................  m² 77,26 82,63 

 

Tillæg:    

10.14 For lægning af fliser i kurver gives et tillæg til læg-

ningsprisen på:    

 a) Radier indtil 12 m ............................... 75 %    

 b) Radier fra 12 til 100 m ........................ 30 %    

 For radier over 100 m. gives intet tillæg.    

10.15 Hvor fliser lægges i færdigblandet beton, gives et 

tillæg til lægningsprisen på ................................  m² 2,07 2,28 

10.16 Hvor fliser lægges i flere rækker uden forbandt, og 

fugerne forlanges retlinet i begge retninger (det så-

kaldte blokforbandt), gives et tillæg på ..............  m² 2,87 3,07 

10.17 For hugning i fliser indtil 7,5 cm. tykkelse gives 

følgende tillæg:    

 

a) Hvor tilhugning skal foretages - bortset fra ind-

passere - gives et tillæg pr. m. tilhugnings-

grænse på .....................................................  lbm 32,72 34,98 

 b) For hugning i fliser for brønde .....................  stk 128,21 137,08 

 

c) Hugning i fliser for prøverør for gasledninger

 .....................................................................  stk 26,92 28,80 

 

d) Hugning i fliser for stophanedæksler og master

 .....................................................................  stk 86,55 92,63 

 

Hvor tilpasninger foretages med skæremaskine, re-

duceres priserne med ...............................  20 %    
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Provinsen. København. Nordsjællands 1. og 2. zone. 1. oplag  

  Enh. Provins Kbh. 

10.18 For hugning i fliser over 7,5 cm. tykkelse gives 

følgende tillæg: 

   

 

a) Hvor tilhugning skal foretages - bortset fra 

indpassere - gives et tillæg pr. m. tilhug-

ningsgrænse på.............................................  lbm 38,72 41,39 

 b) For hugning i fliser for brønde .....................  stk 150,69 161,14 

 

c) Hugning i fliser for prøverør for gasledninger

 .....................................................................  stk 34,79 37,18 

 

d) Hugning i fliser for stophanedæksler og ma-

ster stk 101,50 108,56 

 

Hvor tilpasninger foretages med skæremaskine, 

reduceres priserne med ............................  20 %    

10.19 Opretning af stophanedæksler, hvor dette forlan-

ges, afregnes pr. stk. med ...................................  stk 32,72 34,98 

10.20 Hvor omlægning af betonfliser foregår i arealer, 

der er overfladebehandlede eller tæppebelagte, 

gives for begrænsningen mod belægningen en 

tillægspris på ......................................................  lbm 0,80 0,85 

IV. Mosaikbrolægning.    

10.21 Mosaikbrolægning at sætte eller omsætte i grus, 

uden eller i mønster inkl. tillæg for diagonalhug-

ninger i mosaiksten ............................................  m² 288,42 308,51 

 

11. Diverse    

11.01 Betonriste omkring træer, tagvandsrender og 

skåle opmåles sammen med det øvrige areal og 

afregnes som dette. 

   

11.02 Ophugning af arealer af macadam med eller 

uden asfaltbelægning langs fliser, fortovs- eller 

chaussébrolægning i forbindelse med omlæg-

ning afregnes med

 ...........................................................................  lbm 1,97 2,17 

11.03 Istandsættelse af sådanne arealer med tilfyldning 

af grus, afregnes med

 ...........................................................................  lbm 1,79 1,85 
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Provinsen. København. Nordsjællands 1. og 2. zone. 1. oplag  

12. Opbrydning og læsning Enh. Provins Kbh. 

12.01 Opbrydning og læsning at udføre i selvstændig ak-

kord afregnes som følger: 

   

 a) Kørebanebrosten ..........................................  m² 22,04 23,59 

 b) Fortovssten ..................................................  m² 12,78 13,68 

 c) Chaussésten .................................................  m² 10,54 11,25 

 d) Fliser DS/EN 1339 .......................................  m² 7,53 8,05 

 e) Klinker på fladen .........................................  m² 5,76 6,21 

 f) Klinker på højkant .......................................  m² 11,06 11,82 

 g) Faskantsten 17 .............................................  lbm 20,83 22,25 

 h) Vinkelkantsten 15 ........................................  lbm 20,83 22,25 

 i) Kløvede kantsten 15 ....................................  lbm 16,30 17,44 

 j) Kløvede kantsten 12-13 ...............................  lbm 12,78 13,68 

 k) Kløvede kantsten 10-12 ...............................  lbm 9,52 10,23 

 l) Bordursten 32,5 cm. bred .............................  lbm 35,85 38,34 

 m) Bordursten 30 cm. bred................................  lbm 33,86 36,23 

     

 Nærværende akkordprisliste træder i kraft den 1. maj 2020, 

og gælder indtil 31. december 2020 

 

  

     

 København, den 1. marts 2020.  

     

 For Dansk Byggeri:  

     

 Sign. Per Bjerregaard Jepsen  

     

 For Fagligt Fælles Forbund:  

     

 Sign. Tonny Holm  
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