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Generelle bestemmelser for Prislisten.

Afsnittene 1 t.o.m. 11. 

1. Prislisten.

1.1. Nærværende prisliste omhandler veludført arbejde.

1.2. Priserne er baseret på arbejdsnormer, monteringsvejled-
ninger, materialer og materiel, som er almindelig kendt og 
anvendt forud for forhandlingstidspunktets afslutning.

1.3. Priserne er baseret på, at arbejdet udføres med special-
værktøj, el- og/eller luftværktøj.

1.4. Formuleringen ”aftales særskilt” indebærer ingen be-
grænsninger af svendenes ret til akkordering, i henhold til 
overenskomstens bestemmelser, for overdraget arbejde.

2. Materialer.

2.1. Materialer leveres således at længde og dimensioner er 
specificeret, og at anvendelsesområder er let overskueli-
ge.

3. Akkord.

3.1. Akkordens omfang fastlægges skriftligt før arbejdets på-
begyndelse, såfremt en af parterne ønsker dette, jf. over-
enskomstens bestemmelser herom. Hver aftale (akkord-
tildeling) betragtes som en selvstændig akkord.

3.2. Ved arbejdets start gøres sjakket bekendt med tegninger, 
beskrivelser, monteringsanvisninger og tidsplan.

3.3. Afstanden til afsatte koter er maksimalt 100 meter fra ar-
bejdsstedet, og at afsætningen er uhindret synlig. 

3.4. Længder under 1 meter opmåles som 1 meter og indgår i 
gradueringsmængden med samme.
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Arealer under 1 m2 opmåles som 1 m2 og indgår i gradue-
ringsmængden med samme.

Runde materialer betales pr. cm diameter, (målt på mid-
ten), som firkantede af samme dimension.

3.5. I opmåling af beklædning fradrages ikke for åbninger 
t.o.m. 1,5 m2. 

3.6. Ved isoleringsarbejder opmåles fladerne mellem mure, 
søjler, dragere og lign. samt mellem gitterspær med en 
afstand over 2 meter.

Gulvunderlag, bjælker, stolper, spær, åse og lign. fradra-
ges ikke i opmålingen og giver ikke anledning til flere fla-
detillæg.

3.7. Senest ved akkordens indgåelse aftaler parterne skriftligt, 
hvilke hjælpemidler virksomheden stiller til rådighed for 
medarbejderne i forbindelse med transport og optagning 
af materialer. Hvis der forekommer transport og optag-
ning af materialer, som overstiger beskrivelserne i pkt. 7 
og 8 aftaler parterne skriftligt en betaling herfor.

3.8. Bemandingen skal antalsmæssigt stå i rimeligt forhold til 
akkordens omfang.

4. Arbejdets omfang.

4.1. Gradueringen forudsætter fortløbende arbejde på samme 
arbejdsplads.

Som fortløbende arbejde betragtes arbejde der er tildelt i 
en samlet akkord, uanset der i akkorden indgår arbejder, 
som betales efter forskellige afsnit i prislisten.

4.2. Gener ved evt. afbrydelse i kontinuiteten aftales særskilt.

Ved skift mellem indvendigt og udvendigt arbejde skal der 
i givet fald aftales en betaling for omstilling.



54 20202020

Afbrydes arbejdet på grund af vejrlig eller udførelse af re-
parationsarbejde i henhold til overenskomstens bestem-
melser, betales der ikke for omstilling.

5. Hjælpegrej / Fællesværktøj.

5.1. Firmaet leverer vederlagsfrit specialværktøj, el- og/eller 
luft-værktøj, transportmidler og løftegrej i rimeligt og hen-
sigtsmæssigt omfang og beskaffenhed.

Til boring i beton og tegl leveres egnede boremaskiner.

Der kan kræves sømpistol til fastgørelse af mere end 50 
beslag, i samme akkord.

Sjakket er pligtige til at påse, at ovenstående værktøj ikke 
misbruges eller bortkommer fra arbejdspladsen.

Værktøj henlægges dagligt på et af firmaet anvist sted på 
pladsen, inden for 100 meter fra benyttelsesstedet.

5.2. Hvor mesteren efter aftale stiller andet el- eller luftværktøj 
til rådighed end det i punkt 5.1. nævnte, aftales betaling 
mellem parterne. 

Krav om fradrag eller tillæg skal være aftalt inden ibrug-
tagning af udstyret, dog senest dagen efter.

5.3. Nødvendig tilrigning af strøm/luft og arbejdslys til eget ar-
bejde på arbejdsstedet er indeholdt i akkordpriserne in-
denfor 100 meter fra benyttelses-stedet.

6. Stillads.

6.1. Firmaet stiller nødvendige bukke, stiger og stilladsmateri-
aler til rådighed.

6.2. Stilladser og/eller sikkerhedsforanstaltninger betales efter 
det faktisk udførte arbejde.
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6.3. Før arbejdets start skal nødvendige afdækninger/afskær-
mninger være udført.

6.4. Hvor virksomheden efter aftale stiller andet stilladsudstyr 
til rådighed end nævnt i afsnit 10, gruppe 7, eksempelvis 
arbejdsplatforme som eks. Hünnebeck, Manitou eller lig-
nende, skal krav om betaling være aftalt inden ibrugtag-
ning af udstyret, dog senest dagen efter. Såfremt arbejd-
splatforme benyttes til optagning af materialer bør parter-
ne samtidig indgå aftale om betaling herfor.

7. Materialer udvendig.

7.1. Modtagning og aflæsning af materialer samt vandret 
transport indtil sammenlagt 40 meter, er indeholdt i pri-
serne, eventuelt aflæsning i depot betales særskilt.

Ved transport fra depot til indbygningsstedet stiller meste-
ren hensigtsmæssig transportvogn/løftegrej til rådighed. 
Transportvej frem til indbygningsstedet skal være af en 
beskaffenhed, så transport kan ske uhindret. 

7.2. Optagning af materialer til stueetagen er indeholdt i pri-
serne. Ved udvendigt arbejde er optagning t.o.m. 4 meter 
indeholdt i priserne. Mesteren stiller hensigtsmæssigt løf-
tegrej til rådighed.

Betjening af kran, truck, traktor og lift er ikke indeholdt.

Optagning over 4 meter akkorderes.

8. Materialer indvendig.

8.1. Modtagning af materialer og materiel samt eventuel ud-
pakning og vandret transport t.o.m. 40 meter på etagen er 
indeholdt i priserne.

Materialer leveres på samme plan som den etage, hvor 
de skal anvendes

Materialer til stueetagen leveres max. 5 meter fra ind-
gang.
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8.2. Indtagning fra ophejsningsmiddel er indeholdt i priserne.

8.3. Optagning og transport på terræn betales særskilt.

9. Interimistisk arbejde med videre.

9.1. Opstilling af interimistiske stolper og stole samt afstivnin-
ger og lign. betales efter afsnit 1 med et fradrag på 20%.

Nedtagningen betales med 50% af opstillingsprisen.

9.2. Interimistiske indhegninger, arbejdsskure, materielskure 
og lign. fradrages for alt arbejde 20%.

Som interimistisk udførelse forstås beklædning uden ren-
skæring og tæt sammenskæring og med lettere sømning 
end sædvanlig.

10. Oprydning.

10.1. Almindelig oprydning efter eget arbejde udvendigt udfø-
res dagligt. Affald samt overskydende materiale, henlæg-
ges i container eller på materialeplads inden for 40 meter.

10.2. Overskydende materialer samt affald henlægges på 
nærmere anvist materialeplads eller container, dog inden-
for en afstand af max. 40 meter på etagen.

10.3. Nedtagning af overskydende materialer samt affald beta-
les særskilt.

10.4. Miljøsortering af affald akkorderes.
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Afsnit 1
Gruppe SB

2020

Særlige bestemmelser.

1. Træmaterialer af savskåret tømmer, planker, lægter eller brædder af fyr 
eller gran eller lignende nåletræ.

2. Tværsnittet af såvel ru som almindelig høvlet træ, beregnes efter det ru 
handelsmål.
Tværsnittet af lamineret træ beregnes efter det faktiske mål.

3. Påsætning og aftagning af styrebrædder og afsværtninger er indeholdt i 
priserne, dog undtaget afsværtning af interimistiske stole og lignende.
Særlig fastgørelse af afsværtning ved rejsning på beton og lignende ak-
korderes.

4. De nødvendige målelægter er indeholdt i afbindingspriserne. Udføres 
målelægter til andre håndværkere, betales efter særlig aftale.

5. Hvis enkelte emner i forbindelse med rejsning ikke kan placeres ende-
ligt, kan gener herved akkorderes.

6. Opmålingsprincip for færdigfremstillede spær:

A) Alt tømmer der leveres påsat indenfor trekanten imellem spær og 
spærfod, inkl. spærender t.o.m. 1 m vandret målt udhæng, er inde-
holdt i tabelpriserne.

B) Rejsning af samlede konstruktioner bestående af tre eller flere 
stykker træ, beregnes efter tabelpriserne.

C) Prisen for kel- eller gratparti er pr. stk. kel eller grat.

D) Spændvidden ved kel- og gratpartier beregnes ud fra spændvidden 
på hovedspæret ved graten og hovedspæret ved kelen.
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Afsnit 1
Gruppe 1

2020

Bjælkelag, udvendigt og indvendigt bindingsværk, tag-
værk, skalke m.v.

Tildannelse af tømmer indeholder afkortning på mål vinkelret eller skråt på 
tømmerets længderetning med max. et snit pr. ende i max. 45º, samt even-
tuel afmærkning til senere samling. Gældende for punkterne 1-2-3-4.

Samling af tømmer forudsætter færdigtildannede materialer, der leveres klar 
til samling på profil eller lignende med angivelse af materialets placering i 
den samlede konstruktion. Prisen indeholder de for samlingerne nødvendige 
søm, skruer, nagler eller kiler. Gældende for punkterne 5-6-7-8.

Opstilling eller henlægning af tømmer forudsætter færdigtildannede mate-
rialer, der leveres med angivelse af placering på indbygningsstedet. Prisen 
indeholder de for samlingerne nødvendige søm, skruer, nagler eller kiler. 
Gældende for punkterne 9-10-11-12.

Tildannelser, opstilling eller henlægning af tømmer forudsætter uforar-
bejdede materialer. Prisen indeholder de for samlingerne nødvendige søm, 
skruer, nagler eller kiler. Gældende for punkterne 13-14-15-16.

Ved beregning af den mængde tømmer, der indgår i akkorden, opgøres 
ovennævnte fire afsnit hver for sig.
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Afsnit 1
Gruppe 1

2020

Pkt. Tømmer tildannet.

A B C D E F G 

Tværsnit i cm2

t.o.m. 40 80 120 160 200 240
Pr. på-

begyndt 
40 cm2

1. T.o.m. 500 m,
pr. m .............  kr. 4,34 5,76 6,87 8,02 9,20 10,34 1,15 

2. T.o.m. 1500 m,
pr. m .............  kr. 3,36 4,37 5,27 6,13 7,02 7,89 0,86 

3. T.o.m. 3000 m,
pr. m .............  kr. 3,01 3,95 4,75 5,54 6,35 7,14 0,80 

4. Over 3000 m,
pr. m .............  kr. 2,85 3,71 4,43 5,21 5,95 6,69 0,75

Tømmer samlet.

5. T.o.m. 500 m,
pr. m .............  kr. 4,08 5,37 6,15 6,95 7,69 8,49 0,79 

6. T.o.m. 1500 m,
pr. m .............  kr. 3,10 4,13 4,71 5,30 5,90 6,47 0,61

7. T.o.m. 3000 m,
pr. m .............  kr. 2,83 3,72 4,25 4,77 5,32 5,85 0,55 

8. Over 3000 m,
pr. m .............  kr. 2,62 3,47 3,97 4,48 4,99 5,48 0,50

Afsnit 1
Gruppe 1

2020

Pkt. Tømmer opstillet eller henlagt.

A B C D E F G 

Tværsnit i cm2

t.o.m. 40 80 120 160 200 240
Pr. på-

begyndt 
40 cm2

9. T.o.m. 500 m,
pr. m .........  kr. 4,76 7,47 8,67 9,86 11,07 12,25 1,19 

10. T.o.m. 1500 
m, pr. m ....  kr. 3,64 5,74 6,63 7,55 8,49 9,39 0,91 

11. T.o.m. 3000 
m, pr. m ....  kr. 3,31 5,16 5,99 6,83 7,66 8,50 0,83

12. Over 3000 m, 
pr. m .........  kr. 3,07 4,81 5,60 6,39 7,16 7,95 0,79 

Tømmer tildannet, opstillet eller henlagt og indbygget.

13. T.o.m. 500 m, 
pr. m .........  kr. 9,25 12,44 14,78 17,08 19,42 21,73 2,32

14. T.o.m. 1500 
m, pr. m ....  kr. 7,07 9,52 11,29 13,09 14,85 16,65 1,77 

15. T.o.m. 3000 
m, pr. m ....  kr. 6,42 8,61 10,21 11,80 13,43 15,03 1,61

16. Over 3000 m, 
pr. m .........  kr. 5,99 8,04 9,55 11,07 12,57 14,07 1,52
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Afsnit 1
Gruppe 1

2020

Pkt. Tømmer opstillet eller henlagt.

A B C D E F G 

Tværsnit i cm2

t.o.m. 40 80 120 160 200 240
Pr. på-

begyndt 
40 cm2

9. T.o.m. 500 m,
pr. m .........  kr. 4,76 7,47 8,67 9,86 11,07 12,25 1,19 

10. T.o.m. 1500 
m, pr. m ....  kr. 3,64 5,74 6,63 7,55 8,49 9,39 0,91 

11. T.o.m. 3000 
m, pr. m ....  kr. 3,31 5,16 5,99 6,83 7,66 8,50 0,83

12. Over 3000 m, 
pr. m .........  kr. 3,07 4,81 5,60 6,39 7,16 7,95 0,79 

Tømmer tildannet, opstillet eller henlagt og indbygget.

13. T.o.m. 500 m, 
pr. m .........  kr. 9,25 12,44 14,78 17,08 19,42 21,73 2,32

14. T.o.m. 1500 
m, pr. m ....  kr. 7,07 9,52 11,29 13,09 14,85 16,65 1,77 

15. T.o.m. 3000 
m, pr. m ....  kr. 6,42 8,61 10,21 11,80 13,43 15,03 1,61

16. Over 3000 m, 
pr. m .........  kr. 5,99 8,04 9,55 11,07 12,57 14,07 1,52
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Afsnit 1
Gruppe 1

2020

Pkt. Tillægs- eller fradragspriser.

A B C D E F G 

Tværsnit i cm2

t.o.m. 40 80 120 160 200 240
Pr. på-

begyndt 
40 cm2

17. Tillæg for 
vandrette og 
lodrette løshol-
ter, skråbånd 
eller trempler 
indtil 2,5 me-
ter, 
pr. stk. ......  kr.
Gældende for 
punkterne 5-6-
7-8 eller 9-10-
11-12.

5,10 5,97 7,13 8,26 9,43 10,57 1,15 

18. Tillæg for 
vandrette og 
lodrette løshol-
ter, skråbånd 
eller trempler 
indtil 2,5 me-
ter, 
pr. stk. ......  kr.
Gældende for 
punkterne 13-
14-15-16.

8,41 9,55 11,57 13,62 15,65 17,67 2,03

Afsnit 1
Gruppe 1

2020

Pkt. Tillægs- eller fradragspriser.

A B C D E F G 

Tværsnit i cm2

t.o.m. 40 80 120 160 200 240
Pr. på-

begyndt 
40 cm2

19. Ekstra snit el-
ler skråsnit 
over 450, 
pr. stk. ......  kr. 1,52 1,85 2,25 2,59 2,97 3,37 0,37 

20. Indtapninger 
eller forsatse, 
pr. stk. ..... kr. 
Gældende for 
punkterne 1-2-
3-4 eller 13-
14-15-16.

11,95 14,92  17,92 20,89  23,87 26,86 2,97 

21. Kæmninger - 
sadler - ud-
skramninger 
eller profilering 
mod jern,
pr. stk. ..... kr. 
Gældende for 
punkterne 1-2-
3-4 eller 13-
14-15-16.

7,95 9,68  11,43  13,19 14,92  16,68 1,74 
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Afsnit 1
Gruppe 1

2020

Pkt. Tillægs- eller fradragspriser.

A B C D E F G 

Tværsnit i cm2

t.o.m. 40 80 120 160 200 240
Pr. på-

begyndt 
40 cm2

19. Ekstra snit el-
ler skråsnit 
over 450, 
pr. stk. ......  kr. 1,52 1,85 2,25 2,59 2,97 3,37 0,37 

20. Indtapninger 
eller forsatse, 
pr. stk. ..... kr. 
Gældende for 
punkterne 1-2-
3-4 eller 13-
14-15-16.

11,95 14,92  17,92 20,89  23,87 26,86 2,97 

21. Kæmninger - 
sadler - ud-
skramninger 
eller profilering 
mod jern,
pr. stk. ..... kr. 
Gældende for 
punkterne 1-2-
3-4 eller 13-
14-15-16.

7,95 9,68  11,43  13,19 14,92  16,68 1,74 
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Afsnit 1
Gruppe 1

2020

Pkt. Tillægs- eller fradragspriser.

A B C D E F G 

Tværsnit i cm2

t.o.m. 40 80 120 160 200 240
Pr. på-

begyndt 
40 cm2

22. Lige eller skrå 
bladsamlinger
pr. stk. ....  kr. 
Gældende for 
punkterne 1-2-
3-4 eller 13-
14-15-16.

11,91 14,80 17,65 20,55 23,42 26,30 2,89 

23. Opklodsning 
af tømmer 
t.o.m. 5 cm 
højde,
pr. stk. ....  kr. 3,37 3,73 4,12 4,48 5,23 5,97 0,75 

24. Tømmer der tildannes, samles og opstilles ved grat- og kel-
partier, tillægges punkterne 1 t.o.m. 23 ................................... 35%

25. Afrygning af grater eller plankekeler betales med et tillæg på 
Tillægget beregnes af meterprisen i punkterne 1-4. 200%

26. Stolper der sættes i jorden i given højde, samt stolper på be-
ton, der under opstillingen udmåles og afkortes på indbyg-
ningsstedet, tillægges pr. stk. stolpe .................................  kr. 12,83

27. Blankt arbejde tillægges punkterne 1 t.o.m. 26 ...................... 15%

28. Anvendes hårde træsorter, tillægges punkterne 1 t.o.m. 26 
og 30 ...................................................................................... 50%
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Afsnit 1
Gruppe 1

2020

Pkt. Tillægs- eller fradragspriser.

29. Udpakning af limtræ, pr. m ................................................  kr. 1,19 

30. Alt træ, der under tildannelse/samling kræver mere end en 
gang forlægning, betales for hver gang forlægning med et til-
læg på ....................................................................................
Tillægget beregnes af punkterne 1 t.o.m. 8.

100%

31. Leveres tagåse tildannede, betales efter punkterne 9-10-11-
12.
Tagåse der tildannes, betales efter punkterne 13-14-15-16.
Ovenstående priser fradrages ................................................
Efter samme princip fradrages der for tømmer monteret pa-
rallelt med åse på siden af hallen med samme fastgørelses-
princip som åse. Fradraget kan ikke benyttes ved tømmer på 
gavle.
Dette fradrag vil ikke kunne anvendes på andre tømmerkon-
struktioner.

20%

Skalke.

32. Skalke betales efter største tværsnit på den enkelte skalk og 
med meterprisen for tømmer.

33. Modeller til skalke, pr. stk. model ......................................  kr.
Udføres flere ens skalke efter samme model, betales for 1 
stk. model.

10,25

34. Ventilationshuller i skalke, pr. stk. .....................................  kr. 1,91

35. Tildannelse af skalke betales efter afsnit 10, gruppe 6, punkt 
6.

36. Skalke, der forrykkes for faldretning og renskæres efter på-
sømning, betales efter gruppe 2, punkt 62.

37. Skalkene indgår sammen med det øvrige tømmer i den sam-
lede beregning af mængden.
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Afsnit 1
Gruppe 1

2020

Pkt. Skalke.

38. Pap udlagt under remme t.o.m. 30 cm brede, pr. m ..........  kr. 1,52

39. Anbringelse af fugebånd på remme, pr. m ........................  kr. 1,67 

Henvisninger.

 40. Bolte og franske skruer betales efter afsnit 10, gruppe 2.

 41. Boring og propning betales efter afsnit 10, gruppe 2.

 42. Skruer betales efter afsnit 10, gruppe 2.

 43. Udstemninger eller udskramninger for bolte og beslag beta-
les efter gruppe 3.

 44. Stumpe sammensømmede skillerum af dimensioner indtil 32 
cm2, er ikke betalbare efter afsnit 1.

 45. Krydsfinérlasker betales som almindeligt tømmer, når de le-
veres breddeskåret.

 46. Snit i krydsfinérlasker ud over afkortning, betales efter afsnit 
2, gruppe 4, punkt 11. 

Protokollater.

1. Den mængde tømmer, der indgår i opstilling af færdigfrem-
stillede spær under gruppe 2, medregnes ikke under gruppe 
1.

2. Boring af huller for nagler ved stumpe samlinger, er ikke in-
deholdt i meterprisen.

3. Opstilling eller henlægning af limtræ med tværsnit over 400 
cm2, akkorderes.

4. Opstilling af limtræsbuer, akkorderes.

5. Opstilling af samlede konstruktioner, henvises til afsnit 3, 
gruppe 2.

Afsnit 1
Gruppe 1

2020

Pkt. Protokollater.

6. I prisen for tænger og lasker af brædder eller krydsfinér, er 
medregnet indtil 10 søm.
Ekstra søm betales efter gruppe 3, punkt 12.

7. I bræddetænger betales ikke ekstra snit efter punkt 19.

8. Samlinger mellem forskellige trædimensioner betales efter 
den dimension, hvori tap eller lignende udføres, dog betales 
kæmninger og overskramninger efter største dimension.

9. Profilarbejde akkorderes.

10. Franske låse og lign. samlinger samt tildannelse, der ikke er 
nævnt i gruppe 1, akkorderes.

11. Vending af samlede tømmerkonstruktioner akkorderes.

12. Sammensømmet træ betales efter de enkelte dimensioner.

13. Beregning af Kerto I-bjælker betales med bjælkens samlede 
faktiske tværsnit af de enkelte bestanddele.

14. Søm er som udgangspunktindeholdt. Til afstivning af andre 
bygningsdele end træ mod træ betales, for fastholdelse ved 
tættere sømning end pr. 30 cm, pr. søm efter 01.03.12
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Afsnit 1
Gruppe 1

2020

Pkt. Protokollater.

6. I prisen for tænger og lasker af brædder eller krydsfinér, er 
medregnet indtil 10 søm.
Ekstra søm betales efter gruppe 3, punkt 12.

7. I bræddetænger betales ikke ekstra snit efter punkt 19.

8. Samlinger mellem forskellige trædimensioner betales efter 
den dimension, hvori tap eller lignende udføres, dog betales 
kæmninger og overskramninger efter største dimension.

9. Profilarbejde akkorderes.

10. Franske låse og lign. samlinger samt tildannelse, der ikke er 
nævnt i gruppe 1, akkorderes.

11. Vending af samlede tømmerkonstruktioner akkorderes.

12. Sammensømmet træ betales efter de enkelte dimensioner.

13. Beregning af Kerto I-bjælker betales med bjælkens samlede 
faktiske tværsnit af de enkelte bestanddele.

14. Søm er som udgangspunktindeholdt. Til afstivning af andre 
bygningsdele end træ mod træ betales, for fastholdelse ved 
tættere sømning end pr. 30 cm, pr. søm efter 01.03.12
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Afsnit 1
Gruppe 2

2020

Opstilling af færdigfremstillede spær.

Færdigfremstillede spær, dimensioneret til tagdækninger t.o.m. 55 kg. pr. 
m2, af tømmerdimensioner t.o.m. 125 cm2 tværsnit.

Tabellerne omfatter gitterspærtyperne:

Trekantspær - saksspær - halvspær - gitterbjælkespær.
Ved gitterbjælkespær er indeholdt en højde på max. 1/10 af spændvidden, 
dog højst 1 meter.

Tabellerne omfatter hanebåndsspærtyperne:

Hanebåndsspær med eller uden gennemgående spærfod.
Hanebåndsspær med løs top inkl. 2 samlinger.

Spændvidden er det længste mål på spærfoden målt vandret eller mellem 
sadelhak. Derudover er der beregnet udhæng, målt 1 meter vandret.

Tabelpriserne indeholder i gennemsnit 1 opklodsning t.o.m. 5 cm pr. spær, 2 
stk. sømbeslag pr. spær eller hulbånd på hver 2. eller 3. spær samt 2 i hver 
gavl. Hvor der i stedet for sømbeslag anvendes hulbånd omregnes 1 hul-
bånd som 2 sømbeslag.

Spærene opstilles efter leveret tegning, der indeholder oplysninger om pla-
ceringsmål.

Det samlede antal tildelte spær er bestemmende for, hvilken tabel der skal 
anvendes, uanset om spærene har forskellig spændvidde. Kel- og gratparti-
er indgår ikke i optælling af spær.
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Afsnit 1
Gruppe 2

2020

Opstilling af færdigfremstillede spær.

Færdigfremstillede spær, dimensioneret til tagdækninger t.o.m. 55 kg. pr. 
m2, af tømmerdimensioner t.o.m. 125 cm2 tværsnit.

Tabellerne omfatter gitterspærtyperne:

Trekantspær - saksspær - halvspær - gitterbjælkespær.
Ved gitterbjælkespær er indeholdt en højde på max. 1/10 af spændvidden, 
dog højst 1 meter.

Tabellerne omfatter hanebåndsspærtyperne:

Hanebåndsspær med eller uden gennemgående spærfod.
Hanebåndsspær med løs top inkl. 2 samlinger.

Spændvidden er det længste mål på spærfoden målt vandret eller mellem 
sadelhak. Derudover er der beregnet udhæng, målt 1 meter vandret.

Tabelpriserne indeholder i gennemsnit 1 opklodsning t.o.m. 5 cm pr. spær, 2 
stk. sømbeslag pr. spær eller hulbånd på hver 2. eller 3. spær samt 2 i hver 
gavl. Hvor der i stedet for sømbeslag anvendes hulbånd omregnes 1 hul-
bånd som 2 sømbeslag.

Spærene opstilles efter leveret tegning, der indeholder oplysninger om pla-
ceringsmål.

Det samlede antal tildelte spær er bestemmende for, hvilken tabel der skal 
anvendes, uanset om spærene har forskellig spændvidde. Kel- og gratparti-
er indgår ikke i optælling af spær.
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Afsnit 1
Gruppe 2

2020

Pkt. T.o.m. 20 spær, pr. stk.

A B C 

Spændvidde
t.o.m.

Gitterspær
under 45º 

Hanebånds-
spær

og gitterspær 
fra 45º 

Hanebånds-
spær

med løs top

1. 5 m ..............  kr. 81,09

2. 6 m ..............  kr.  95,18  137,40

3. 7 m ..............  kr. 109,25  156,39  225,10

4. 8 m ..............  kr.  123,17  177,19  235,03 

5. 9 m ..............  kr.  137,26  196,04  248,50

6. 10 m .............  kr.  153,65  215,30  260,61

7. 11 m .............  kr.  170,01  233,56  272,70 

8. 12 m .............  kr.  186,39  246,85  287,84

9. 13 m .............  kr. 205,20

10. 14 m .............  kr.  224,18

11. 15 m .............  kr.  244,07 

12. 16 m .............  kr.  261,99

T.o.m. 45 spær, pr. stk.

13. 5 m ..............  kr.  67,80   

14. 6 m ..............  kr.  76,97  115,84

15. 7 m ..............  kr.  86,16  127,33  188,53 

Afsnit 1
Gruppe 2

2020

Pkt. T.o.m. 45 spær, pr. stk.

A B C 

Spændvidde
t.o.m.

Gitterspær
under 45º 

Hanebånds-
spær

og gitterspær 
fra 45º 

Hanebånds-
spær

med løs top

16. 8 m ..............  kr.  95,33 139,11  190,52

17. 9 m ..............  kr. 104,53  152,11  192,50 

18. 10 m .............  kr.  116,45  165,26 201,07

19. 11 m .............  kr. 128,39  179,04 209,52

20. 12 m .............  kr.  140,33 189,44  218,22

21. 13 m .............  kr. 154,88

22. 14 m .............  kr.  169,41

23. 15 m .............  kr.  183,92

24. 16 m .............  kr.  198,46

T.o.m. 90 spær, pr. stk.

25. 5 m ..............  kr.  57,38

26. 6 m ..............  kr.  66,87  99,46

27. 7 m ..............  kr.  77,29  112,34  160,99

28. 8 m ..............  kr.  85,85  125,35 166,50

29. 9 m ..............  kr.  95,33  138,03  174,76 

30. 10 m .............  kr. 105,92  151,02  182,44

31. 11 m .............  kr.  116,45  164,78  190,38

32. 12 m .............  kr.  127,17  180,27  199,08 

33. 13 m .............  kr.  140,62
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Afsnit 1
Gruppe 2

2020

Pkt. T.o.m. 45 spær, pr. stk.

A B C 

Spændvidde
t.o.m.

Gitterspær
under 45º 

Hanebånds-
spær

og gitterspær 
fra 45º 

Hanebånds-
spær

med løs top

16. 8 m ..............  kr.  95,33 139,11  190,52

17. 9 m ..............  kr. 104,53  152,11  192,50 

18. 10 m .............  kr.  116,45  165,26 201,07

19. 11 m .............  kr. 128,39  179,04 209,52

20. 12 m .............  kr.  140,33 189,44  218,22

21. 13 m .............  kr. 154,88

22. 14 m .............  kr.  169,41

23. 15 m .............  kr.  183,92

24. 16 m .............  kr.  198,46

T.o.m. 90 spær, pr. stk.

25. 5 m ..............  kr.  57,38

26. 6 m ..............  kr.  66,87  99,46

27. 7 m ..............  kr.  77,29  112,34  160,99

28. 8 m ..............  kr.  85,85  125,35 166,50

29. 9 m ..............  kr.  95,33  138,03  174,76 

30. 10 m .............  kr. 105,92  151,02  182,44

31. 11 m .............  kr.  116,45  164,78  190,38

32. 12 m .............  kr.  127,17  180,27  199,08 

33. 13 m .............  kr.  140,62
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Afsnit 1
Gruppe 2

2020

Kel- og gratparti.
Ved rejsning af gratparti er indeholdt opstilling af skiftespær og skifter, inkl. 1 
opklodsning t.o.m. 5 cm pr. grat, skiftespær og skifte, 2 stk. sømbeslag pr. 
skiftespær, 1 stk. sømbeslag pr. skifte og grat, samt kiler på skiftespær un-
der skifter samt påsætning af leverede lægtestropper.
Ved rejsning af kelparti er indeholdt opstilling af skiftespær, samt eventuel 
plankekel.

Pkt. Kel- og gratparti, pr. stk.

A B C D 

Kelparti Gratparti

Spændvidde t.o.m. T.o.m. 
30º

Over 
30º

T.o.m. 
30º 

Over   
30º

49. 5 m ....................... kr.  244,58  285,37  516,01 601,98

50. 6 m ....................... kr.  249,48  290,97  526,16 613,84

51. 7 m ....................... kr.  253,60  295,74  533,01  624,04 

52. 8 m ....................... kr.  261,21 304,66  550,90  642,71

53. 9 m ....................... kr.  292,71  341,39  617,39  720,31

54. 10 m ...................... kr.  326,50  380,77  688,62 803,41

55. 11 m ...................... kr.  370,38  420,15  759,87  886,52

56. 12 m ...................... kr.  394,00  460,01  831,07  969,61 

57. 13 m ...................... kr.  427,78  498,94 902,71 1.052,72 

58. 14 m ...................... kr.  459,25  535,73  968,80 1.130,28

59. 15 m ...................... kr.  488,55  569,81 1.030,56 1.202,34

60. 16 m ...................... kr.  522,33 609,20 1.101,79 1.285,43

Afsnit 1
Gruppe 2

2020

Pkt. T.o.m. 90 spær, pr. stk.

A B C 

Spændvidde
t.o.m.

Gitterspær
under 45º 

Hanebånds-
spær

og gitterspær 
fra 45º 

Hanebånds-
spær

med løs top

34. 14 m .............. kr. 154,09 

35. 15 m .............  kr.  167,57

36. 16 m .............  kr.  181,18

Over 90 spær, pr. stk.

37. 5 m ..............  kr.  53,26

38. 6 m ..............  kr.  61,98  91,96

39. 7 m ..............  kr. 71,16 101,30 149,18 

40. 8 m ..............  kr. 80,04 116,92 155,01

41. 9 m ..............  kr.  89,07 129,16  163,30

42. 10 m .............  kr. 100,39  141,52  171,54

43. 11 m .............  kr.  111,72 154,26  179,81

44. 12 m .............  kr.  123,17  164,20  191,30 

45. 13 m .............  kr.  137,26

46. 14 m .............  kr.  151,36

47. 15 m .............  kr.  164,97 

48. 16 m .............  kr. 179,65
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Afsnit 1
Gruppe 2

2020

Kel- og gratparti.
Ved rejsning af gratparti er indeholdt opstilling af skiftespær og skifter, inkl. 1 
opklodsning t.o.m. 5 cm pr. grat, skiftespær og skifte, 2 stk. sømbeslag pr. 
skiftespær, 1 stk. sømbeslag pr. skifte og grat, samt kiler på skiftespær un-
der skifter samt påsætning af leverede lægtestropper.
Ved rejsning af kelparti er indeholdt opstilling af skiftespær, samt eventuel 
plankekel.

Pkt. Kel- og gratparti, pr. stk.

A B C D 

Kelparti Gratparti

Spændvidde t.o.m. T.o.m. 
30º

Over 
30º

T.o.m. 
30º 

Over   
30º

49. 5 m ....................... kr.  244,58  285,37  516,01 601,98

50. 6 m ....................... kr.  249,48  290,97  526,16 613,84

51. 7 m ....................... kr.  253,60  295,74  533,01  624,04 

52. 8 m ....................... kr.  261,21 304,66  550,90  642,71

53. 9 m ....................... kr.  292,71  341,39  617,39  720,31

54. 10 m ...................... kr.  326,50  380,77  688,62 803,41

55. 11 m ...................... kr.  370,38  420,15  759,87  886,52

56. 12 m ...................... kr.  394,00  460,01  831,07  969,61 

57. 13 m ...................... kr.  427,78  498,94 902,71 1.052,72 

58. 14 m ...................... kr.  459,25  535,73  968,80 1.130,28

59. 15 m ...................... kr.  488,55  569,81 1.030,56 1.202,34

60. 16 m ...................... kr.  522,33 609,20 1.101,79 1.285,43
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Afsnit 1
Gruppe 2

2020

Pkt. Tillægs- eller fradragspriser.

61. Rejsning af spær med påsat beklædning tillægges.............. 60%

62. Renskæring af spærender på bygning, pr. stk. ...............  kr. 5,59

63. Bolt i gavlmur, inkl. mellemklods, 2 stk. spændeplader og 
boring i træ, pr. stk. ........................................................  kr.  16,87

64. Ved rejsning af tagværker på bygninger med forskyd-
ninger i facadeflugt eller kotehøjde, hvor der rejses færre 
end 10 stk. spærfag i samme tagflugt, tillægges ved hver 
forskydning, pr. stk. ........................................................  kr.  67,48

65. Ved samlinger af spær inden rejsning betales for udlæg-
ning og vending, pr. stk. .................................................  kr.  33,74

66. Samling med 2 stk. sømplader eller lasker inkl. indtil 50 
søm, pr. samling .............................................................  kr.  16,09

67. Rejsning af samlede konstruktioner bestående af 2 stk. træ 
betales med mindst, pr. stk. ...........................................  kr.  45,54

68. Spær der optages med kran, og som i samme operation 
anbringes på indbygningsstedet, fradrages .........................
Fradraget beregnes af tabelpriserne for gitterspær.

11%

69. Renskæring af grat ved tagfod (2 lodsnit) pr. gratende ..  kr.
Yderligere arbejder med afbindinger/tildannelser akkor-
deres.

 24,32

70. Ved rejsning af halvspær tillægges .....................................
Tillægget beregnes af tabelpriserne for gitterspær.

10%

71. Ved rejsning af gitterbjælkespær tillægges .........................
Tillægget beregnes af tabelpriserne for gitterspær.

10%

72. Rejsning af kel-gratparti hvor kel og/eller grat og skifter be-
står af gitterkonstruktion tillægges .......................................
Tillægget beregnes af tabelpriserne for gratpartier. 

20%

Afsnit 1
Gruppe 2

2020

Pkt. Tillægs- eller fradragspriser.

73. Ekstra opklodsninger af færdigfremstillede spær t.o.m. 5 
cm højde, pr. stk. ............................................................  kr. 4,14

74. Hvis der i spærkonstruktioner indgår trædimensioner over 
125 cm2 tværsnit, betales pr. påbegyndt 40 cm2 overmål, 
pr. m ...............................................................................  kr. 0,96 

75. Ved antal over 150 spær fradrages tabelpriserne over 90 
spær ....................................................................................
En forudsætning for denne graduering er, at det er samme 
arbejdshold, der udfører tildelingerne, og at det er ensarte-
de huse der opføres.

10%

76. Vindgitterkonstruktioner der placeres vinkelret på spær-
foden, ophænges under spærfoden eller ikke opsættes i 
forbindelse med rejsning af spærene tillægges ...................
Tillægget beregnes af punkterne 1 t.o.m. 12. 

50%

Protokollater.

1. Optagning med kran indtil 4 meter til det plan konstruktio-
nen opstilles på, er indeholdt i priserne.
Optagning herudover aftales særskilt.

2. Leveres 2 spær sammensømmet/skruet/boltet betales som 
2 enkeltspær efter tabellen.

3. Hvor spæret samles af sektioner på terræn og derefter op-
tages og rejses, betales spæret efter spærfodens samlede 
længde.
Hvis spæret optages og rejses i sektioner og derefter sam-
les på indbygningsstedet, betales hver sektion som et 
spær i henhold til spærfoden. Er ikke gældende for A-spær 
med løs top, og der betales ikke efter punkt 70.
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Afsnit 1
Gruppe 2

2020

Pkt. Tillægs- eller fradragspriser.

73. Ekstra opklodsninger af færdigfremstillede spær t.o.m. 5 
cm højde, pr. stk. ............................................................  kr. 4,14

74. Hvis der i spærkonstruktioner indgår trædimensioner over 
125 cm2 tværsnit, betales pr. påbegyndt 40 cm2 overmål, 
pr. m ...............................................................................  kr. 0,96 

75. Ved antal over 150 spær fradrages tabelpriserne over 90 
spær ....................................................................................
En forudsætning for denne graduering er, at det er samme 
arbejdshold, der udfører tildelingerne, og at det er ensarte-
de huse der opføres.

10%

76. Vindgitterkonstruktioner der placeres vinkelret på spær-
foden, ophænges under spærfoden eller ikke opsættes i 
forbindelse med rejsning af spærene tillægges ...................
Tillægget beregnes af punkterne 1 t.o.m. 12. 

50%

Protokollater.

1. Optagning med kran indtil 4 meter til det plan konstruktio-
nen opstilles på, er indeholdt i priserne.
Optagning herudover aftales særskilt.

2. Leveres 2 spær sammensømmet/skruet/boltet betales som 
2 enkeltspær efter tabellen.

3. Hvor spæret samles af sektioner på terræn og derefter op-
tages og rejses, betales spæret efter spærfodens samlede 
længde.
Hvis spæret optages og rejses i sektioner og derefter sam-
les på indbygningsstedet, betales hver sektion som et 
spær i henhold til spærfoden. Er ikke gældende for A-spær 
med løs top, og der betales ikke efter punkt 70.
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Afsnit 1
Gruppe 2

2020

Pkt. Protokollater.

4. Spærender/spærfodender over 1 meter målt udhæng, be-
tales med meterprisen efter gruppe 1.

5. Færdigtildannet træ ved spær ud over det forudsatte, beta-
les med meterprisen efter gruppe 1.

6. Gitterdragere er ikke omfattet af gruppe 2.

7. Tabellerne fortsættes med forskellen mellem sidste mål og 
pris. Gælder ikke felter der er skraveret.

8. Fradraget i punkt 75 gives til fabriksfremstillede spær på 
typehuse/typehaller:
Arbejdet betales med prisen, der svarer til den mængde, 
der indgår i den tildelte akkord, uanset om arbejdet foregår 
på en eller flere arbejdspladser. Skift mellem flere forskelli-
ge arbejdspladser, der er tildelt samlet, betales uden for 
akkord.
Tildeles arbejdet ikke samlet, men udføres kontinuerligt, 
betales prisen, der i mængden svarer til den tildelte akkord, 
plus det tidligere kontinuerligt udførte.
Alt til tagkonstruktionen hørende arbejde til og med under-
lag for lofter, afbryder ikke gradueringen.

Afsnit 1
Gruppe 2

2020

Pkt. Protokollater.

9. Udlægning/opsætning af samlede gitterkonstruktioner an-
vendt som vindafstivning og placeret i forbindelse med op-
stilling af færdigtildannede spær, betales efter bestem-
melserne for rejsning af gitterspær og med priser for gitter-
spær under 45° og t.o.m. 20 stk..

Vindgitterkonstruktionens længde udgør spændvidden.

Bredde på konstruktionen max. 1,2 m. Konstruktionen 
fastgøres med t.o.m. 5” søm og max. 15 stk. søm pr. meter 
spændvidde, fastgørelse derudover er ikke indeholdt.

Vindgitterkonstruktioner indgår ikke i mængdeberegningen 
af spær.

10. Ændringer i færdigfremstillede spær, akkorderes.
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Afsnit 1
Gruppe 2

2020

Pkt. Protokollater.

9. Udlægning/opsætning af samlede gitterkonstruktioner an-
vendt som vindafstivning og placeret i forbindelse med op-
stilling af færdigtildannede spær, betales efter bestem-
melserne for rejsning af gitterspær og med priser for gitter-
spær under 45° og t.o.m. 20 stk..

Vindgitterkonstruktionens længde udgør spændvidden.

Bredde på konstruktionen max. 1,2 m. Konstruktionen 
fastgøres med t.o.m. 5” søm og max. 15 stk. søm pr. meter 
spændvidde, fastgørelse derudover er ikke indeholdt.

Vindgitterkonstruktioner indgår ikke i mængdeberegningen 
af spær.

10. Ændringer i færdigfremstillede spær, akkorderes.
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Afsnit 1
Gruppe 3

2020

Udstemninger og beslag.

Pkt. Udstemninger.

1. Udstemning eller udskramning for bolte, spændplader eller an-
kerbeslag t.o.m. 50 cm2, t.o.m. 12 mm dyb, pr. stk. .............  kr.  5,09 

2. Udstemning eller udskramning for bolte, spændplader eller an-
kerbeslag over 50 cm2, t.o.m. 12 mm dyb, tillægges pr. påbe-
gyndt 50 cm2  ........................................................................  kr. 3,24

3. Anvendes hårde træsorter tillægges .........................................  50%

Beslag.

4. Spændplader t.o.m. 13 x 13 cm, pr. stk. ...............................  kr. 0,75 

5. Bulldogplader t.o.m. 10 x 10 cm, pr. stk. ..............................  kr. 3,73

6. Murankre t.o.m. 160 cm længde, inkl. fastgørelse med søm el-
ler kramper, pr. stk. ..............................................................  kr. 4,32

7. Fastgørelse til indstøbte ankre eller tråd med søm eller kram-
per, pr. stk. ...........................................................................  kr. 2,52

8. Forankring med tråd eller båndjern, inkl. afkortning og fastgø-
relse med søm eller kramper, pr. stk. ...................................  kr. 8,90

9. Fladjernslasker, vinkelbeslag og lign., ekskl. fastgørelse t.o.m. 
300 cm2, 10 mm tykkelse, pr. stk. .........................................  kr. 3,24

10. Fladjernslasker, vinkelbeslag og lign. over 300 cm2, tillægges 
pr. påbegyndt overskydende 50 cm2, pr. overmål ................  kr.  1,00
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Afsnit 1
Gruppe 3

2020

Udstemninger og beslag.

Pkt. Udstemninger.

1. Udstemning eller udskramning for bolte, spændplader eller an-
kerbeslag t.o.m. 50 cm2, t.o.m. 12 mm dyb, pr. stk. .............  kr.  5,09 

2. Udstemning eller udskramning for bolte, spændplader eller an-
kerbeslag over 50 cm2, t.o.m. 12 mm dyb, tillægges pr. påbe-
gyndt 50 cm2  ........................................................................  kr. 3,24

3. Anvendes hårde træsorter tillægges .........................................  50%

Beslag.

4. Spændplader t.o.m. 13 x 13 cm, pr. stk. ...............................  kr. 0,75 

5. Bulldogplader t.o.m. 10 x 10 cm, pr. stk. ..............................  kr. 3,73

6. Murankre t.o.m. 160 cm længde, inkl. fastgørelse med søm el-
ler kramper, pr. stk. ..............................................................  kr. 4,32

7. Fastgørelse til indstøbte ankre eller tråd med søm eller kram-
per, pr. stk. ...........................................................................  kr. 2,52

8. Forankring med tråd eller båndjern, inkl. afkortning og fastgø-
relse med søm eller kramper, pr. stk. ...................................  kr. 8,90

9. Fladjernslasker, vinkelbeslag og lign., ekskl. fastgørelse t.o.m. 
300 cm2, 10 mm tykkelse, pr. stk. .........................................  kr. 3,24

10. Fladjernslasker, vinkelbeslag og lign. over 300 cm2, tillægges 
pr. påbegyndt overskydende 50 cm2, pr. overmål ................  kr.  1,00

Afsnit 1
Gruppe 3

2020

Udstemninger og beslag.

Pkt. Udstemninger.

1. Udstemning eller udskramning for bolte, spændplader eller an-
kerbeslag t.o.m. 50 cm2, t.o.m. 12 mm dyb, pr. stk. .............  kr.  5,09 

2. Udstemning eller udskramning for bolte, spændplader eller an-
kerbeslag over 50 cm2, t.o.m. 12 mm dyb, tillægges pr. påbe-
gyndt 50 cm2  ........................................................................  kr. 3,24

3. Anvendes hårde træsorter tillægges .........................................  50%

Beslag.

4. Spændplader t.o.m. 13 x 13 cm, pr. stk. ...............................  kr. 0,75 

5. Bulldogplader t.o.m. 10 x 10 cm, pr. stk. ..............................  kr. 3,73

6. Murankre t.o.m. 160 cm længde, inkl. fastgørelse med søm el-
ler kramper, pr. stk. ..............................................................  kr. 4,32

7. Fastgørelse til indstøbte ankre eller tråd med søm eller kram-
per, pr. stk. ...........................................................................  kr. 2,52

8. Forankring med tråd eller båndjern, inkl. afkortning og fastgø-
relse med søm eller kramper, pr. stk. ...................................  kr. 8,90

9. Fladjernslasker, vinkelbeslag og lign., ekskl. fastgørelse t.o.m. 
300 cm2, 10 mm tykkelse, pr. stk. .........................................  kr. 3,24

10. Fladjernslasker, vinkelbeslag og lign. over 300 cm2, tillægges 
pr. påbegyndt overskydende 50 cm2, pr. overmål ................  kr.  1,00
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Afsnit 1
Gruppe 3

2020

Pkt. Sømbeslag.

11. Sømbeslag, inkl. t.o.m. 12 stk. søm, pr. stk. .........................  kr.  5,09 

12. Søm i beslag ud over de indeholdte, pr. stk. ........................  kr. 0,24 

13. Kamsøm over 75 mm tillægges, pr. stk. ...............................  kr. 0,16 

Vindkryds.

14. Vindkryds af fladjern t.o.m. 3 x 80 mm, inkl. afkortning og fast-
gørelse med søm, pr. m .......................................................  kr. 6,77

15. BMF båndstrammer, type S eller lign., pr. stk. ......................  kr.  11,13

16. BMF, alm. båndstrammer er indeholdt i prisen.

17. BMF båndspænder, inkl. beslag, bolte, dorne, pr. stk. .........  kr. 26,31

18. BMF båndspænder, inkl. beslag, uden bolte, dorne, pr. stk.   kr. 14,31

19. Tilslutningsplade ved vindafstivning af t.o.m. 22 mm krydsfi-
nersplade mellem spær, t.o.m. 1,0 m2, med 2 m underlag 
t.o.m. 40 cm2, som er fastgjort med t.o.m. 75 søm betales med 
pr. stk. ..................................................................................  kr. 67,81

20. Tilslutningsplade ved vindafstivning af t.o.m. 22 mm krydsfi-
nersplade mellem spær, over 1,0 m2 t.o.m. 1,5 m2, med 3 m 
underlag t.o.m. 40 cm2, som er fastgjort med t.o.m. 90 søm be-
tales med pr. stk. ..................................................................  kr. 100,53

Henvisninger.

21. Opmærkning, boring og isætning af bolte og franske skruer be-
tales efter afsnit 10, gruppe 2.

22. Boring og propning betales efter afsnit 10, gruppe 2.

23. Skruer betales efter afsnit 10, gruppe 2.

Afsnit 1
Gruppe 3

2020

Udstemninger og beslag.

Pkt. Udstemninger.

1. Udstemning eller udskramning for bolte, spændplader eller an-
kerbeslag t.o.m. 50 cm2, t.o.m. 12 mm dyb, pr. stk. .............  kr.  5,09 

2. Udstemning eller udskramning for bolte, spændplader eller an-
kerbeslag over 50 cm2, t.o.m. 12 mm dyb, tillægges pr. påbe-
gyndt 50 cm2  ........................................................................  kr. 3,24

3. Anvendes hårde træsorter tillægges .........................................  50%

Beslag.

4. Spændplader t.o.m. 13 x 13 cm, pr. stk. ...............................  kr. 0,75 

5. Bulldogplader t.o.m. 10 x 10 cm, pr. stk. ..............................  kr. 3,73

6. Murankre t.o.m. 160 cm længde, inkl. fastgørelse med søm el-
ler kramper, pr. stk. ..............................................................  kr. 4,32

7. Fastgørelse til indstøbte ankre eller tråd med søm eller kram-
per, pr. stk. ...........................................................................  kr. 2,52

8. Forankring med tråd eller båndjern, inkl. afkortning og fastgø-
relse med søm eller kramper, pr. stk. ...................................  kr. 8,90

9. Fladjernslasker, vinkelbeslag og lign., ekskl. fastgørelse t.o.m. 
300 cm2, 10 mm tykkelse, pr. stk. .........................................  kr. 3,24

10. Fladjernslasker, vinkelbeslag og lign. over 300 cm2, tillægges 
pr. påbegyndt overskydende 50 cm2, pr. overmål ................  kr.  1,00

Afsnit 1
Gruppe 4

2020

Opstilling eller henlægning af jernsøjler, jernbjælker, me-
talåse m.v.
Den samlede mængde i den tildelte akkord danner grundlag for, hvor i tabel-
len prisen udledes.

Opstilling af færdige stålkonstruktioner aftales særskilt.

Tabelpriserne for opstilling af jernsøjler samt oplægning af jernbjælker er in-
kluderet opklodsning og ophejsning t.o.m. 4 meter.

Pkt. Opstilling af jernsøjler leveret klar til montering.

A B C D E F 

Vægt pr. m søjle 
t.o.m. 12 kg 15 kg 22 kg 34 kg 43 kg 52 kg

1. T.o.m. 10 m søjler.
Søjle t.o.m. 2,6 m,
pr. stk. ................  kr.  69,43 81,35 109,86 151,72 182,30 212,57

2. T.o.m. 100 m søjle.
Søjle t.o.m. 2,6 m,
pr. stk. ................  kr. 39,82  46,49  62,77  86,72 104,08 121,45 

3. T.o.m. 500 m søjle.
Søjle t.o.m. 2,6 m,
pr. stk. ................  kr.  33,43  38,98  52,67  72,73  87,35 101,94

4. Over 500 m søjle.
Søjle t.o.m. 2,6 m,
pr. stk. ................  kr. 30,55 36,37  48,12  66,45  79,80  93,14

5. Overmål ved søjler 
pr. påbegyndt 0,50 
m, pr. stk. ...........  kr.  5,25  7,02 9,65  14,50  17,99  21,49
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Afsnit 1
Gruppe 3

2020

Udstemninger og beslag.

Pkt. Udstemninger.

1. Udstemning eller udskramning for bolte, spændplader eller an-
kerbeslag t.o.m. 50 cm2, t.o.m. 12 mm dyb, pr. stk. .............  kr.  5,09 

2. Udstemning eller udskramning for bolte, spændplader eller an-
kerbeslag over 50 cm2, t.o.m. 12 mm dyb, tillægges pr. påbe-
gyndt 50 cm2  ........................................................................  kr. 3,24

3. Anvendes hårde træsorter tillægges .........................................  50%

Beslag.

4. Spændplader t.o.m. 13 x 13 cm, pr. stk. ...............................  kr. 0,75 

5. Bulldogplader t.o.m. 10 x 10 cm, pr. stk. ..............................  kr. 3,73

6. Murankre t.o.m. 160 cm længde, inkl. fastgørelse med søm el-
ler kramper, pr. stk. ..............................................................  kr. 4,32

7. Fastgørelse til indstøbte ankre eller tråd med søm eller kram-
per, pr. stk. ...........................................................................  kr. 2,52

8. Forankring med tråd eller båndjern, inkl. afkortning og fastgø-
relse med søm eller kramper, pr. stk. ...................................  kr. 8,90

9. Fladjernslasker, vinkelbeslag og lign., ekskl. fastgørelse t.o.m. 
300 cm2, 10 mm tykkelse, pr. stk. .........................................  kr. 3,24

10. Fladjernslasker, vinkelbeslag og lign. over 300 cm2, tillægges 
pr. påbegyndt overskydende 50 cm2, pr. overmål ................  kr.  1,00

Afsnit 1
Gruppe 4

2020

Opstilling eller henlægning af jernsøjler, jernbjælker, me-
talåse m.v.
Den samlede mængde i den tildelte akkord danner grundlag for, hvor i tabel-
len prisen udledes.

Opstilling af færdige stålkonstruktioner aftales særskilt.

Tabelpriserne for opstilling af jernsøjler samt oplægning af jernbjælker er in-
kluderet opklodsning og ophejsning t.o.m. 4 meter.

Pkt. Opstilling af jernsøjler leveret klar til montering.

A B C D E F 

Vægt pr. m søjle 
t.o.m. 12 kg 15 kg 22 kg 34 kg 43 kg 52 kg

1. T.o.m. 10 m søjler.
Søjle t.o.m. 2,6 m,
pr. stk. ................  kr.  69,43 81,35 109,86 151,72 182,30 212,57

2. T.o.m. 100 m søjle.
Søjle t.o.m. 2,6 m,
pr. stk. ................  kr. 39,82  46,49  62,77  86,72 104,08 121,45 

3. T.o.m. 500 m søjle.
Søjle t.o.m. 2,6 m,
pr. stk. ................  kr.  33,43  38,98  52,67  72,73  87,35 101,94

4. Over 500 m søjle.
Søjle t.o.m. 2,6 m,
pr. stk. ................  kr. 30,55 36,37  48,12  66,45  79,80  93,14

5. Overmål ved søjler 
pr. påbegyndt 0,50 
m, pr. stk. ...........  kr.  5,25  7,02 9,65  14,50  17,99  21,49

Afsnit 1
Gruppe 4

2020

Opstilling eller henlægning af jernsøjler, jernbjælker, me-
talåse m.v.
Den samlede mængde i den tildelte akkord danner grundlag for, hvor i tabel-
len prisen udledes.

Opstilling af færdige stålkonstruktioner aftales særskilt.

Tabelpriserne for opstilling af jernsøjler samt oplægning af jernbjælker er in-
kluderet opklodsning og ophejsning t.o.m. 4 meter.

Pkt. Opstilling af jernsøjler leveret klar til montering.

A B C D E F 

Vægt pr. m søjle 
t.o.m. 12 kg 15 kg 22 kg 34 kg 43 kg 52 kg

1. T.o.m. 10 m søjler.
Søjle t.o.m. 2,6 m,
pr. stk. ................  kr.  69,43 81,35 109,86 151,72 182,30 212,57

2. T.o.m. 100 m søjle.
Søjle t.o.m. 2,6 m,
pr. stk. ................  kr. 39,82  46,49  62,77  86,72 104,08 121,45 

3. T.o.m. 500 m søjle.
Søjle t.o.m. 2,6 m,
pr. stk. ................  kr.  33,43  38,98  52,67  72,73  87,35 101,94

4. Over 500 m søjle.
Søjle t.o.m. 2,6 m,
pr. stk. ................  kr. 30,55 36,37  48,12  66,45  79,80  93,14

5. Overmål ved søjler 
pr. påbegyndt 0,50 
m, pr. stk. ...........  kr.  5,25  7,02 9,65  14,50  17,99  21,49
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Afsnit 1
Gruppe 4

2020

Pkt. Henlægning af jerndrager leveret klar til montering.

A B C D E F 

Vægt pr. m drager 
t.o.m. 12 kg 15 kg 22 kg 34 kg 43 kg 52 kg

6. T.o.m. 10 m drager, 
pr. m ...................  kr.  25,84 30,52  42,82  59,86  72,18  84,59 

7. T.o.m. 100 m drager, 
pr. m ...................  kr.  14,78  17,41  24,48  34,20  41,26  48,34 

8. T.o.m. 500 m drager, 
pr. m ...................  kr.  12,43  14,66 20,60  28,81  34,71 40,66

9. Over 500 m drager,
pr. m ...................  kr.  11,34  13,36  18,77  26,23  31,64  37,08

Henlægning/opsætning af C og Z profiler.

A B C 

Vægt pr. m profil t.o.m. 4 kg 6 kg 9 kg

10. T.o.m. 100 m profil, pr. m .........  kr.  6,15 7,44 10,44

11. T.o.m. 500 m profil, pr. m .........  kr.  5,18  6,30 8,80

12. Over 500 m profil, pr. m ............  kr. 4,72 5,71  8,00

13. Afkortning med egnet profilsaks 
eller el-værktøj, pr. stk. .............  kr. 3,44  5,27 6,61

Tillægspriser.

14. Fritstående søjler opstillet i given højde tillægges yderligere, 
pr. stk. ................................................................................  kr.  11,30

15. Fritstående søjler over 2,6 m højde, hvor afsværtning foreta-
ges, tillægges, pr. stk. ........................................................  kr.  27,40

Afsnit 1
Gruppe 4

2020

Pkt. Henlægning af jerndrager leveret klar til montering.

A B C D E F 

Vægt pr. m drager 
t.o.m. 12 kg 15 kg 22 kg 34 kg 43 kg 52 kg

6. T.o.m. 10 m drager, 
pr. m ...................  kr.  25,84 30,52  42,82  59,86  72,18  84,59 

7. T.o.m. 100 m drager, 
pr. m ...................  kr.  14,78  17,41  24,48  34,20  41,26  48,34 

8. T.o.m. 500 m drager, 
pr. m ...................  kr.  12,43  14,66 20,60  28,81  34,71 40,66

9. Over 500 m drager,
pr. m ...................  kr.  11,34  13,36  18,77  26,23  31,64  37,08

Henlægning/opsætning af C og Z profiler.

A B C 

Vægt pr. m profil t.o.m. 4 kg 6 kg 9 kg

10. T.o.m. 100 m profil, pr. m .........  kr.  6,15 7,44 10,44

11. T.o.m. 500 m profil, pr. m .........  kr.  5,18  6,30 8,80

12. Over 500 m profil, pr. m ............  kr. 4,72 5,71  8,00

13. Afkortning med egnet profilsaks 
eller el-værktøj, pr. stk. .............  kr. 3,44  5,27 6,61

Tillægspriser.

14. Fritstående søjler opstillet i given højde tillægges yderligere, 
pr. stk. ................................................................................  kr.  11,30

15. Fritstående søjler over 2,6 m højde, hvor afsværtning foreta-
ges, tillægges, pr. stk. ........................................................  kr.  27,40

Afsnit 1
Gruppe 4

2020

Pkt. Tillægspriser.

16. Fritstående søjler over 2,6 m tillægges yderligere, hvor af-
sværtning foretages, pr. 1 m påbegyndt højde, pr. stk. ......  kr. 5,48

17. Popnitter, inkl. hulboring, pr. stk. ........................................  kr. 1,32

18. Der betales for faktisk forbrugt meter C og Z profiler.

Beslag.

19. Anbringelse af underlagsplader indtil 4 kg, pr. stk. .............  kr. 2,21

20. Anbringelse af underlagsplader over 4 kg, pr. stk. .............  kr. 3,40

21. Samlinger i konstruktioner af C- og Z-profiler ved skelet til yd-
revægge, etagedæk og i forbindelse med udvekslinger ved 
åse anvendt på tag, facader og gavle. 

Betales længdesamling med eller uden overlæg inkl. 1 stk. 
samleplade og t.o.m. 8 stk. boreskruer.

Eller en skrå eller stump samling inkl. 1 stk. vinkelbeslag 
t.o.m. 8 stk. boreskruer, pr. samling ...................................  kr.

  

11,80

22. Længdesamling af jernbjælker med løs laske, inkl. 4 bolte, 
ekskl. borehul, pr. stk. ........................................................  kr. 7,62

23. Samling af jernbjælker med løs vinkel, inkl. 4 bolte, ekskl. bo-
rehul, pr. samling ................................................................  kr. 7,62

Henvisning.

24. Fastgørelse af metalåse, jernbjælker, jernsøjler med bol-
te/franske skruer, betales efter afsnit 10, gruppe 2.
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Afsnit 1
Gruppe 4

2020

Pkt. Tillægspriser.

16. Fritstående søjler over 2,6 m tillægges yderligere, hvor af-
sværtning foretages, pr. 1 m påbegyndt højde, pr. stk. ......  kr. 5,48

17. Popnitter, inkl. hulboring, pr. stk. ........................................  kr. 1,32

18. Der betales for faktisk forbrugt meter C og Z profiler.

Beslag.

19. Anbringelse af underlagsplader indtil 4 kg, pr. stk. .............  kr. 2,21

20. Anbringelse af underlagsplader over 4 kg, pr. stk. .............  kr. 3,40

21. Samlinger i konstruktioner af C- og Z-profiler ved skelet til yd-
revægge, etagedæk og i forbindelse med udvekslinger ved 
åse anvendt på tag, facader og gavle. 

Betales længdesamling med eller uden overlæg inkl. 1 stk. 
samleplade og t.o.m. 8 stk. boreskruer.

Eller en skrå eller stump samling inkl. 1 stk. vinkelbeslag 
t.o.m. 8 stk. boreskruer, pr. samling ...................................  kr.

  

11,80

22. Længdesamling af jernbjælker med løs laske, inkl. 4 bolte, 
ekskl. borehul, pr. stk. ........................................................  kr. 7,62

23. Samling af jernbjælker med løs vinkel, inkl. 4 bolte, ekskl. bo-
rehul, pr. samling ................................................................  kr. 7,62

Henvisning.

24. Fastgørelse af metalåse, jernbjælker, jernsøjler med bol-
te/franske skruer, betales efter afsnit 10, gruppe 2.
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Afsnit 1
Gruppe 5

2020

Gangbro.
Pkt. Gangbro af brædder t.o.m. 25 mm tykkelse, inkl. nødvendig fast-

gørelse med søm.

A B C D E F G 

Bredde t.o.m. 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100
cm

110
cm

120
cm

1. Gangbro,
pr. m ........  kr. 25,03 27,29 29,58 31,77 34,16 36,42 38,67 

Gangbro af plader t.o.m. 24 mm tykkelse inkl. nødvendig fastgø-
relse med søm.

A B C D E F G 

Bredde t.o.m. 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100
cm

110
cm

122
cm

2. Gangbro,
pr. m ........  kr. 23,23 25,33 27,42 29,49 31,62 33,69 35,77

Tillægspriser.

3. Fladetillæg, pr. flade ...........................................................  kr.  96,15 

4A Limning mellem 2 lag plader, påført i striber fra 10 cm t.o.m. 
30 cm, pr. flade pr. m2  ........................................................  kr. 5,93

4B Limning mellem 2 lag plader, påført i striber over 30 cm t.o.m. 
65 cm, pr. flade pr. m2  ........................................................  kr. 2,95

4C Fuldlimning mellem 2 lag plader, pr. flade pr. m2  ...............  kr.  13,44

Henvisninger.

 5. Tømmer eller underlag betales efter gruppe 1.

 6. Skrå/buet snit i gangbro betales efter afsnit 2, gruppe 4.

 7. Udskæringer i gangbro betales efter afsnit 10, gruppe 1.
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Afsnit 1
Gruppe 6

2020

Henlægning af indskud.
Indskud af brædder eller træbeton-, træfiber-, spån-, finer og lign. plader 
t.o.m. 22 mm tykkelse. Gipsplader t.o.m. 15 mm tykkelse samt eternitplader 
t.o.m. 6 mm tykkelse.

Snit ved arealets begrænsning er indeholdt.

Pkt. A B C 

Samlet areal
T.o.m.
100 m2 

T.o.m.
500 m2 

Over
500 m2 

1. Plader eller brædder henlagt som ind-
skud på forudværende underlag,
pr. m2  ..............................................  kr. 

  
8,50

  
 7,06

  
6,72

Tillægspriser.

2. Fladetillæg pr. flade/pr. rum ............................................  kr.  44,12 

3. Snit i brædder samt træbeton-, træfiber-, spån-, finer og lign. 
plader t.o.m. 22 mm tykkelse. Gipsplader t.o.m. 15 mm tyk-
kelse, pr. m .....................................................................  kr. 2,31

4. Snit i eternitplader t.o.m. 6 mm tykkelse pr. m ................  kr.  4,02

5. Skrå snit, pr. m ...............................................................  kr. 5,36

6. Træbeton over 22 mm tillægges pr. påbegyndt 7 mm .........  
Tillægget beregnes af punkt 1, 3 og 5.

7%

Henvisninger.

7. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

Protokollater.

1. Ved indskud opmåles efter samme principper som iso-
leringsarbejde.

2. Indskud indeholder ingen former for fastgørelse.

3. Underlag for indskud er ikke indeholdt.



4140 2020

Afsnit 1
Gruppe 6

2020

Henlægning af indskud.
Indskud af brædder eller træbeton-, træfiber-, spån-, finer og lign. plader 
t.o.m. 22 mm tykkelse. Gipsplader t.o.m. 15 mm tykkelse samt eternitplader 
t.o.m. 6 mm tykkelse.

Snit ved arealets begrænsning er indeholdt.

Pkt. A B C 

Samlet areal
T.o.m.
100 m2 

T.o.m.
500 m2 

Over
500 m2 

1. Plader eller brædder henlagt som ind-
skud på forudværende underlag,
pr. m2  ..............................................  kr. 

  
8,50

  
 7,06

  
6,72

Tillægspriser.

2. Fladetillæg pr. flade/pr. rum ............................................  kr.  44,12 

3. Snit i brædder samt træbeton-, træfiber-, spån-, finer og lign. 
plader t.o.m. 22 mm tykkelse. Gipsplader t.o.m. 15 mm tyk-
kelse, pr. m .....................................................................  kr. 2,31

4. Snit i eternitplader t.o.m. 6 mm tykkelse pr. m ................  kr.  4,02

5. Skrå snit, pr. m ...............................................................  kr. 5,36

6. Træbeton over 22 mm tillægges pr. påbegyndt 7 mm .........  
Tillægget beregnes af punkt 1, 3 og 5.

7%

Henvisninger.

7. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

Protokollater.

1. Ved indskud opmåles efter samme principper som iso-
leringsarbejde.

2. Indskud indeholder ingen former for fastgørelse.

3. Underlag for indskud er ikke indeholdt.
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Afsnit 2
Gruppe SB

2020

Særlige bestemmelser.

1. Fladetillæg.
Der betales fladetillæg til hver enkelt tagflade.

Indgår der i den enkelte tagflade forskellige materialer, betales fladetil-
læg til hver materialeart.

Hvor forskellige materialer deler tagfladen i flere ikke sammenhængende 
felter, betales fladetillæg til hver enkelt felt. Afbrydes tagfladen af gen-
nemgående ikke dækkede flader, betales fladetillæg til hver enkelt dæk-
ket felt.

Ved oplægning af lysplader i samme profil som tagbeklædningen, en-
keltvis og/eller parvis med dækmål på t.o.m. 2,3 m2, betales der ikke eks-
tra fladetillæg til lyspladen.

2. Opmålingsprincip.
Det opmålte areal for tagbeklædningen er også gældende for lægtningen 
og undertaget.
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Afsnit 2
Gruppe SB

2020

Særlige bestemmelser.

1. Fladetillæg.
Der betales fladetillæg til hver enkelt tagflade.

Indgår der i den enkelte tagflade forskellige materialer, betales fladetil-
læg til hver materialeart.

Hvor forskellige materialer deler tagfladen i flere ikke sammenhængende 
felter, betales fladetillæg til hver enkelt felt. Afbrydes tagfladen af gen-
nemgående ikke dækkede flader, betales fladetillæg til hver enkelt dæk-
ket felt.

Ved oplægning af lysplader i samme profil som tagbeklædningen, en-
keltvis og/eller parvis med dækmål på t.o.m. 2,3 m2, betales der ikke eks-
tra fladetillæg til lyspladen.

2. Opmålingsprincip.
Det opmålte areal for tagbeklædningen er også gældende for lægtningen 
og undertaget.
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Afsnit 2
Gruppe 1

2020

Undertage.

Pkt. Oplægning af banevarer, der kan skæres med kniv, på spær, inkl. 
ombukning og klæbning ved tagfod, clips og nødvendige lige snit.

A B C 

Banevarer der kan skæres med kniv 
t.o.m. 1,25 m i bredden.

T.o.m.
500 m2

T.o.m.
1500 m2

Over
1500 m2

 1. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  .........  kr.  9,25  8,08  7,17

 2. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  .........  kr.  9,72 8,53 7,57

 3. Stigning over 30º, pr. m2  .........  kr. 10,52  9,21  8,15

 4. Icoboard, Tarcovæv eller lign. tillæg-
ges m2-prisen ...................................  16% 16% 16%

Oplægning af trædesikkert metalnet af 1,83 mm trådtykkelse, 
bredde t.o.m. 1,83 m, maskevidde 100 x 100 mm, inkl. ombukning 
ved tagfod samt nødvendige lige afklip i randarealer.
Oplægning af trædesikkert plastnet af 1,5 mm trådtykkelse, bred-
de t.o.m. 5,0 m, maskevidde 100 x 100 mm, inkl. ombukning ved 
tagfod/kip samt nødvendige lige snit og fastgørelse med lister ved 
ombukning.

 5. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  .........  kr. 8,66 7,63 6,72

 6. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  .........  kr.  9,10  8,00  7,07

 7. Stigning over 30º, pr. m2  .........  kr. 9,85 8,64 7,65

Afsnit 2
Gruppe 1

2020

Undertage.

Pkt. Oplægning af banevarer, der kan skæres med kniv, på spær, inkl. 
ombukning og klæbning ved tagfod, clips og nødvendige lige snit.

A B C 

Banevarer der kan skæres med kniv 
t.o.m. 1,25 m i bredden.

T.o.m.
500 m2

T.o.m.
1500 m2

Over
1500 m2

 1. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  .........  kr.  9,25  8,08  7,17

 2. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  .........  kr.  9,72 8,53 7,57

 3. Stigning over 30º, pr. m2  .........  kr. 10,52  9,21  8,15

 4. Icoboard, Tarcovæv eller lign. tillæg-
ges m2-prisen ...................................  16% 16% 16%

Oplægning af trædesikkert metalnet af 1,83 mm trådtykkelse, 
bredde t.o.m. 1,83 m, maskevidde 100 x 100 mm, inkl. ombukning 
ved tagfod samt nødvendige lige afklip i randarealer.
Oplægning af trædesikkert plastnet af 1,5 mm trådtykkelse, bred-
de t.o.m. 5,0 m, maskevidde 100 x 100 mm, inkl. ombukning ved 
tagfod/kip samt nødvendige lige snit og fastgørelse med lister ved 
ombukning.

 5. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  .........  kr. 8,66 7,63 6,72

 6. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  .........  kr.  9,10  8,00  7,07

 7. Stigning over 30º, pr. m2  .........  kr. 9,85 8,64 7,65
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Afsnit 2
Gruppe 1

2020

Undertage.

Pkt. Oplægning af banevarer, der kan skæres med kniv, på spær, inkl. 
ombukning og klæbning ved tagfod, clips og nødvendige lige snit.

A B C 

Banevarer der kan skæres med kniv 
t.o.m. 1,25 m i bredden.

T.o.m.
500 m2

T.o.m.
1500 m2

Over
1500 m2

 1. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  .........  kr.  9,25  8,08  7,17

 2. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  .........  kr.  9,72 8,53 7,57

 3. Stigning over 30º, pr. m2  .........  kr. 10,52  9,21  8,15

 4. Icoboard, Tarcovæv eller lign. tillæg-
ges m2-prisen ...................................  16% 16% 16%

Oplægning af trædesikkert metalnet af 1,83 mm trådtykkelse, 
bredde t.o.m. 1,83 m, maskevidde 100 x 100 mm, inkl. ombukning 
ved tagfod samt nødvendige lige afklip i randarealer.
Oplægning af trædesikkert plastnet af 1,5 mm trådtykkelse, bred-
de t.o.m. 5,0 m, maskevidde 100 x 100 mm, inkl. ombukning ved 
tagfod/kip samt nødvendige lige snit og fastgørelse med lister ved 
ombukning.

 5. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  .........  kr. 8,66 7,63 6,72

 6. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  .........  kr.  9,10  8,00  7,07

 7. Stigning over 30º, pr. m2  .........  kr. 9,85 8,64 7,65

Afsnit 2
Gruppe 1

2020

Undertage.

Pkt. Oplægning af banevarer, der kan skæres med kniv, på spær, inkl. 
ombukning og klæbning ved tagfod, clips og nødvendige lige snit.

A B C 

Banevarer der kan skæres med kniv 
t.o.m. 1,25 m i bredden.

T.o.m.
500 m2

T.o.m.
1500 m2

Over
1500 m2

 1. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  .........  kr.  9,25  8,08  7,17

 2. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  .........  kr.  9,72 8,53 7,57

 3. Stigning over 30º, pr. m2  .........  kr. 10,52  9,21  8,15

 4. Icoboard, Tarcovæv eller lign. tillæg-
ges m2-prisen ...................................  16% 16% 16%

Oplægning af trædesikkert metalnet af 1,83 mm trådtykkelse, 
bredde t.o.m. 1,83 m, maskevidde 100 x 100 mm, inkl. ombukning 
ved tagfod samt nødvendige lige afklip i randarealer.
Oplægning af trædesikkert plastnet af 1,5 mm trådtykkelse, bred-
de t.o.m. 5,0 m, maskevidde 100 x 100 mm, inkl. ombukning ved 
tagfod/kip samt nødvendige lige snit og fastgørelse med lister ved 
ombukning.

 5. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  .........  kr. 8,66 7,63 6,72

 6. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  .........  kr.  9,10  8,00  7,07

 7. Stigning over 30º, pr. m2  .........  kr. 9,85 8,64 7,65
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Afsnit 2
Gruppe 1

2020

Pkt. Oplægning af plademateriale fra 6 mm t.o.m. 13 mm tykkelse på 
spær, inkl. samleprofiler, fugning, clips og lige snit i randarealer.

A B C 

T.o.m.
500 m2

T.o.m.
1500 m2

Over
1500 m2

 8. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  18,39 15,98  14,26 

 9. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr.  19,36  16,78 14,98

 10. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr. 20,89  18,16  16,19

Oplægning af plademateriale t.o.m. 6 mm tykkelse på spær, inkl. 
clips og lige snit i randarealer.

 11. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  14,65  12,70  11,16

 12. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr.  15,41  13,38 11,74

 13. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr.  16,65  14,43  12,66

Afsnit 2
Gruppe 1

2020

Pkt. Tillægspriser.

A B

Bløde banevarer 
samt plastnet, 

der kan skæres 
med kniv.

Masonite, gips-
plader, trådnet af 

metal.

 14. Tillæg for antal flader der indgår i 
den enkelte akkord, pr. stk. flade
  ..............................................  kr.  88,80  88,80 

 15. Banevarer der kan skæres med 
kniv ved andre kanter end tagfod, 
indtil 1 m bredde, inkl. ombuk-
ninger og eventuelt snit, betales 
pr. m ......................................  kr.  11,38

16. Banevarer som lægges i skot-
render, inkl. ombukning og snit, 
pr. m ....................................... kr.  22,72

 17. Ved oplægning af Icoboard, Tar-
covæv og lign. banevarer er kun 
indeholdt 1 stk. ombukning. Der-
udover akkorderes ekstra om-
bukning.

18. Montering af monarfolrender, inkl. 
afskæring og klæbning, 
pr. stk. ...................................  kr. 8,88

19. Montering af tagrumsudluftning 
(monarfolstudser) inkl. udskæring 
i undertag, betales 
pr. stk. ...................................  kr. 9,84

Afsnit 2
Gruppe 1

2020

Pkt. Tillægspriser.

A B

Bløde banevarer 
samt plastnet, 

der kan skæres 
med kniv.

Masonite, gips-
plader, trådnet af 

metal.

 14. Tillæg for antal flader der indgår i 
den enkelte akkord, pr. stk. flade
  ..............................................  kr.  88,80  88,80 

 15. Banevarer der kan skæres med 
kniv ved andre kanter end tagfod, 
indtil 1 m bredde, inkl. ombuk-
ninger og eventuelt snit, betales 
pr. m ......................................  kr.  11,38

16. Banevarer som lægges i skot-
render, inkl. ombukning og snit, 
pr. m ....................................... kr.  22,72

 17. Ved oplægning af Icoboard, Tar-
covæv og lign. banevarer er kun 
indeholdt 1 stk. ombukning. Der-
udover akkorderes ekstra om-
bukning.

18. Montering af monarfolrender, inkl. 
afskæring og klæbning, 
pr. stk. ...................................  kr. 8,88

19. Montering af tagrumsudluftning 
(monarfolstudser) inkl. udskæring 
i undertag, betales 
pr. stk. ...................................  kr. 9,84
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Afsnit 2
Gruppe 1

2020

Pkt. Tillægspriser.

A B

Bløde banevarer 
samt plastnet, 

der kan skæres 
med kniv.

Masonite, gips-
plader, trådnet af 

metal.

 14. Tillæg for antal flader der indgår i 
den enkelte akkord, pr. stk. flade
  ..............................................  kr.  88,80  88,80 

 15. Banevarer der kan skæres med 
kniv ved andre kanter end tagfod, 
indtil 1 m bredde, inkl. ombuk-
ninger og eventuelt snit, betales 
pr. m ......................................  kr.  11,38

16. Banevarer som lægges i skot-
render, inkl. ombukning og snit, 
pr. m ....................................... kr.  22,72

 17. Ved oplægning af Icoboard, Tar-
covæv og lign. banevarer er kun 
indeholdt 1 stk. ombukning. Der-
udover akkorderes ekstra om-
bukning.

18. Montering af monarfolrender, inkl. 
afskæring og klæbning, 
pr. stk. ...................................  kr. 8,88

19. Montering af tagrumsudluftning 
(monarfolstudser) inkl. udskæring 
i undertag, betales 
pr. stk. ...................................  kr. 9,84

Afsnit 2
Gruppe 1

2020

Pkt. Tillægspriser.

A B

Bløde banevarer 
samt plastnet, 

der kan skæres 
med kniv.

Masonite, gips-
plader, trådnet af 

metal.

 14. Tillæg for antal flader der indgår i 
den enkelte akkord, pr. stk. flade
  ..............................................  kr.  88,80  88,80 

 15. Banevarer der kan skæres med 
kniv ved andre kanter end tagfod, 
indtil 1 m bredde, inkl. ombuk-
ninger og eventuelt snit, betales 
pr. m ......................................  kr.  11,38

16. Banevarer som lægges i skot-
render, inkl. ombukning og snit, 
pr. m ....................................... kr.  22,72

 17. Ved oplægning af Icoboard, Tar-
covæv og lign. banevarer er kun 
indeholdt 1 stk. ombukning. Der-
udover akkorderes ekstra om-
bukning.

18. Montering af monarfolrender, inkl. 
afskæring og klæbning, 
pr. stk. ...................................  kr. 8,88

19. Montering af tagrumsudluftning 
(monarfolstudser) inkl. udskæring 
i undertag, betales 
pr. stk. ...................................  kr. 9,84
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Afsnit 2
Gruppe 1

2020

Pkt. Tillægspriser.

A B

Bløde banevarer 
samt plastnet, 

der kan skæres 
med kniv.

Masonite, gips-
plader, trådnet af 

metal.

 20. Trekantlister på tagbeklædning i 
randarealer t.o.m. 5 cm, 
pr. m ......................................  kr. 3,38 

 21. Zinkkanter og indskud, der leve-
res tildannet, oplagt i kold asfalt 
eller selvklæbende strimler t.o.m. 
200 mm udfoldet mål, pr. m .... kr. 3,89 3,89 

 22. Monarfolfjeder påsømmet lægte,
pr. stk. ...................................  kr. 3,54

 23. Plader t.o.m. 1,0 m2 opsat mel-
lem spær som underlag for un-
dertag, aftræk og lign. Inkl. un-
derlag, pr. m2 betales med pr. 
stk. .........................................  kr. 40,27 40,27

 24. Plader t.o.m. 1,5 m2 opsat mel-
lem spær som underlag for un-
dertag, aftræk og lign. Inkl. un-
derlag, pr. m2 betales med pr. 
stk. .........................................  kr. 60,39 60,39
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Afsnit 2
Gruppe 1

2020

Pkt. Tillægspriser.

A B

Bløde banevarer 
samt plastnet, 

der kan skæres 
med kniv.

Masonite, gips-
plader, trådnet af 

metal.

 25. Hvor der ved tagfoden kræves 
overlæg ud over det i mon-
teringsvejledningen nævnte, be-
tales det ekstra lag undertag 
t.o.m. 110 cm i bredden, 
pr. m ......................................  kr.  11,38

Snit.

26. Lige snit ud over hvad der fore-
kommer i randarealer, pr. m ..  kr. 3,44

27. Skrå snit, pr. m ......................  kr. 6,65 9,99

28. Buet snit, pr. m ......................  kr.  14,09 

Inddækninger med pap, færdigtildannet metal eller plast.

29. Rundmål t.o.m.  250 cm, pr. stk. .......................................  kr.  29,49

 30. Rundmål t.o.m. 450 cm, pr. stk. .......................................  kr.  49,17 

 31. Rundmål t.o.m. 650 cm, pr. stk. .......................................  kr.  68,82

 32. Rundmål over   650 cm, pr. m ............................................  kr.  11,30

Afdækning.

 33. Oplægning og nedtagning af presenning, pr. m2  ................  kr.  5,29

Henvisning.

 34. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

Afsnit 2
Gruppe 1

2020

Pkt. Tillægspriser.

A B

Bløde banevarer 
samt plastnet, 

der kan skæres 
med kniv.

Masonite, gips-
plader, trådnet af 

metal.

 25. Hvor der ved tagfoden kræves 
overlæg ud over det i mon-
teringsvejledningen nævnte, be-
tales det ekstra lag undertag 
t.o.m. 110 cm i bredden, 
pr. m ......................................  kr.  11,38

Snit.

26. Lige snit ud over hvad der fore-
kommer i randarealer, pr. m ..  kr. 3,44

27. Skrå snit, pr. m ......................  kr. 6,65 9,99

28. Buet snit, pr. m ......................  kr.  14,09 

Inddækninger med pap, færdigtildannet metal eller plast.

29. Rundmål t.o.m.  250 cm, pr. stk. .......................................  kr.  29,49

 30. Rundmål t.o.m. 450 cm, pr. stk. .......................................  kr.  49,17 

 31. Rundmål t.o.m. 650 cm, pr. stk. .......................................  kr.  68,82

 32. Rundmål over   650 cm, pr. m ............................................  kr.  11,30

Afdækning.

 33. Oplægning og nedtagning af presenning, pr. m2  ................  kr.  5,29

Henvisning.

 34. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.
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Afsnit 2
Gruppe 2

2020

Lægtning.

Oplægning af lægter t.o.m. 40 cm2, inkl. 1 lægte på kant i hver tagflade. Af-
kortning af lægter ved udskæringer, ekstra lægte ved ovenlys, skorsten og 
aftræk, fastgørelse med søm, inkl. lige afkortning i randarealer.
Evt. trykimprægnering er indeholdt i tabelpriserne.

Pkt. A B C D 

Lægter t.o.m. 24 cm2, lægte-
afstand t.o.m. 30 cm 40 cm 60 cm 110 cm

1. Areal t.o.m. 500 m2,
pr. m2  ................................... kr. 12,98 10,62  8,49  8,06 

2. Areal t.o.m. 1500 m2,
pr. m2  ................................... kr. 11,73  9,49 7,65  7,28

3. Areal over 1500 m2, 
pr. m2  ................................... kr. 10,87 8,86  7,05 6,75

Lægter t.o.m. 40 cm2, lægte-
afstand t.o.m. 30 cm 40 cm 60 cm 110 cm

4. Areal t.o.m. 500 m2,
pr. m2  ................................... kr.  15,59 12,75 10,19 9,69 

5. Areal t.o.m. 1500 m2,
pr. m2  ................................... kr.  14,07  11,38  9,14 8,74

6. Areal over 1500 m2, 
pr. m2  ................................... kr.  13,03 10,63  8,48  8,07

7. Tillæg for antal flader der ind-
går i den enkelte akkord, 
pr. stk. flade ......................... kr.  88,80  88,80  88,80  88,80 

 8. Tillæg for tagflader dækket med 
banevarer/plademateri-aler, pr. 
m2......................................... kr. 2,93 2,41 1,89 1,82 
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Pkt. Tillægspriser. A B C D 

Lægteafstand t.o.m. 30 cm 40 cm 60 cm 110 cm

 9. Rygningsplanke inkl. evt. be-
slag, pr. m ...........................  kr.  13,66  13,66  13,66  13,66

10. Skrå afskæringer i lægtede fla-
der, pr. m ............................  kr.  14,57  11,21 7,98 5,59 

11. Udmåling, udskramning for 
rendejern eller lister mellem 
rendejern, pr. m ..................  kr. 6,87 6,87 6,87 6,87 

 12. Opretning af lægter med indivi-
duel opklodsning,
pr. stk. .................................  kr. 1,85 1,85 1,85 1,85 

 13. Hvor lægter kræves håndsøm-
met med kamsøm, tillægges
pr. m2...................................  kr. 0,36 0,23 0,15 0,07 

 14. Lægter ud over de indeholdte, 
pr. m ...................................  kr. 4,78 4,78 4,78 4,78 

 15. Lægtestykker som underlag for 
indskud ved tagbeklædning, 
grater, kviste og lign. uden tæt 
tilskæring, pr. m ..................  kr. 7,65 5,86 4,67  4,00

16. Underlag af krydsfiner ved skotrender af t.o.m. 22 mm kryds-
finersplader mellem spær, t.o.m. 1,0 m2 med 2 m underlag 
t.o.m. 40 cm2 , som er fastgjort med t.o.m. 40 søm betales 
pr. stk. med ......................................................................... kr.

  

 57,45

17. Underlag af krydsfiner ved skotrender af t.o.m. 22 mm kryds-
finersplader mellem spær, over 1,0 m2 t.o.m. 1,5 m2, med 2 
m underlag t.o.m. 40 cm2, som er fastgjort med t.o.m. 60 
søm betales pr. stk. med ...................................................  kr.  86,18 
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Pkt. Tillægspriser.

18. Dobbelt skotrende, inkl. kantlægter samt nødvendige under-
lag, pr. m ............................................................................ kr.  28,40

19. Enkelt skotrende, inkl. kantlægter samt nødvendige underlag, 
pr. m ................................................................................... kr.  17,31

20. Opbygninger med eller uden fald bag skorstene eller lign., pr. 
stk. ...................................................................................... kr.  47,54 

Underlag. 

21. Lister under lægter, inkl. tæt sømning på pap, plast eller lign., 
pr. m2  .................................................................................. kr.  3,18 

 22. Lægter t.o.m. 40 cm2 på eksisterende plane tage, parallelt 
med spær, inkl. skruer og boring, pr. m .............................. kr.  8,47 

 23. Lægter t.o.m. 40 cm2 på eksisterende tag, bølgeprofileret, pa-
rallelt med spær, inkl. skruer og boring, pr. m ...................  kr. 11,73

Protokollat. 

1. Lægter over 40 cm² betales efter afsnit 1, gruppe 1.
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Tagbeklædning med eternit, metal og glasfiberplader.
Oplægning af eternit og metaltagmaterialer uanset overfladebehandling, 
fastgjort med søm/skruer/franske skruer, inkl. skiver og boring, tætnings-
bånd, vat, faconliste af træ eller kunststof ved tagfod, samt lige snit i rand-
arealerne er indeholdt.

Oplægning af lysplader i samme profil som tagbeklædningen, enkeltvis 
og/eller parvis (dækmål t.o.m. 2,3 m2) er indeholdt.

Oplægning af glasfiberplader, herunder termoplader, inkl. aftagning af be-
skyttelsesfolie, fastgjort med søm eller skruer, inkl. skiver og plasthætter 
samt evt. småbeslag til fastholdelse af glasfiberpladerne, er indeholdt.

Andre lister af træ, kunststof eller aluminium betales efter tillægspriserne.

For tagflader, sammensat af forskellige materialer og ved lysplader, enkeltvis 
eller parvis med dækmål over 2,3 m2, betales m2-pris og fladetillæg for hvert 
materiale for sig.

Pkt. Bølgeplader t.o.m. 122 cm længde med leverede afskårne hjørner.

A B C 

T.o.m.
500 m2

T.o.m.
1500 m2

Over
1500 m2

 1. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  17,87  15,52 13,83

 2. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr.  18,82  16,34  14,57

 3. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr. 20,32  17,64  15,72

Afsnit 2
Gruppe 3

2020

Tagbeklædning med eternit, metal og glasfiberplader.
Oplægning af eternit og metaltagmaterialer uanset overfladebehandling, 
fastgjort med søm/skruer/franske skruer, inkl. skiver og boring, tætnings-
bånd, vat, faconliste af træ eller kunststof ved tagfod, samt lige snit i rand-
arealerne er indeholdt.

Oplægning af lysplader i samme profil som tagbeklædningen, enkeltvis 
og/eller parvis (dækmål t.o.m. 2,3 m2) er indeholdt.

Oplægning af glasfiberplader, herunder termoplader, inkl. aftagning af be-
skyttelsesfolie, fastgjort med søm eller skruer, inkl. skiver og plasthætter 
samt evt. småbeslag til fastholdelse af glasfiberpladerne, er indeholdt.

Andre lister af træ, kunststof eller aluminium betales efter tillægspriserne.

For tagflader, sammensat af forskellige materialer og ved lysplader, enkeltvis 
eller parvis med dækmål over 2,3 m2, betales m2-pris og fladetillæg for hvert 
materiale for sig.

Pkt. Bølgeplader t.o.m. 122 cm længde med leverede afskårne hjørner.

A B C 

T.o.m.
500 m2

T.o.m.
1500 m2

Over
1500 m2

 1. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  17,87  15,52 13,83

 2. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr.  18,82  16,34  14,57

 3. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr. 20,32  17,64  15,72
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Tagbeklædning med eternit, metal og glasfiberplader.
Oplægning af eternit og metaltagmaterialer uanset overfladebehandling, 
fastgjort med søm/skruer/franske skruer, inkl. skiver og boring, tætnings-
bånd, vat, faconliste af træ eller kunststof ved tagfod, samt lige snit i rand-
arealerne er indeholdt.

Oplægning af lysplader i samme profil som tagbeklædningen, enkeltvis 
og/eller parvis (dækmål t.o.m. 2,3 m2) er indeholdt.

Oplægning af glasfiberplader, herunder termoplader, inkl. aftagning af be-
skyttelsesfolie, fastgjort med søm eller skruer, inkl. skiver og plasthætter 
samt evt. småbeslag til fastholdelse af glasfiberpladerne, er indeholdt.

Andre lister af træ, kunststof eller aluminium betales efter tillægspriserne.

For tagflader, sammensat af forskellige materialer og ved lysplader, enkeltvis 
eller parvis med dækmål over 2,3 m2, betales m2-pris og fladetillæg for hvert 
materiale for sig.

Pkt. Bølgeplader t.o.m. 122 cm længde med leverede afskårne hjørner.

A B C 

T.o.m.
500 m2

T.o.m.
1500 m2

Over
1500 m2

 1. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  17,87  15,52 13,83

 2. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr.  18,82  16,34  14,57

 3. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr. 20,32  17,64  15,72

Afsnit 2
Gruppe 3

2020

Tagbeklædning med eternit, metal og glasfiberplader.
Oplægning af eternit og metaltagmaterialer uanset overfladebehandling, 
fastgjort med søm/skruer/franske skruer, inkl. skiver og boring, tætnings-
bånd, vat, faconliste af træ eller kunststof ved tagfod, samt lige snit i rand-
arealerne er indeholdt.

Oplægning af lysplader i samme profil som tagbeklædningen, enkeltvis 
og/eller parvis (dækmål t.o.m. 2,3 m2) er indeholdt.

Oplægning af glasfiberplader, herunder termoplader, inkl. aftagning af be-
skyttelsesfolie, fastgjort med søm eller skruer, inkl. skiver og plasthætter 
samt evt. småbeslag til fastholdelse af glasfiberpladerne, er indeholdt.

Andre lister af træ, kunststof eller aluminium betales efter tillægspriserne.

For tagflader, sammensat af forskellige materialer og ved lysplader, enkeltvis 
eller parvis med dækmål over 2,3 m2, betales m2-pris og fladetillæg for hvert 
materiale for sig.

Pkt. Bølgeplader t.o.m. 122 cm længde med leverede afskårne hjørner.

A B C 

T.o.m.
500 m2

T.o.m.
1500 m2

Over
1500 m2

 1. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  17,87  15,52 13,83

 2. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr.  18,82  16,34  14,57

 3. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr. 20,32  17,64  15,72
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2020

Pkt. Bølgeplader t.o.m. 61 cm længde med leverede afskårne hjørner.

A B C 

T.o.m.
500 m2

T.o.m.
1500 m2

Over
1500 m2

 4. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  22,30  19,36  17,69

 5. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr.  23,45 20,36  18,58

 6. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr.  25,36  22,01 20,09

Decra og lign. inkl. nødvendig ombukning med specialværktøj.

 7. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  23,80 20,69  18,93

 8. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr.  25,06  21,80  19,90 

 9. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr.  27,08  23,48  21,48

Parallel oplagt skifer der ikke skal kittes t.o.m. 30 cm x 60 cm zink-
indskud og evt. gene af underlag.

 10. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  37,24  32,31 30,51

 11. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr.  39,20  34,02  32,07

 12. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr.  42,33  36,72  34,67 

Pande-, bølge-, aluminiums- eller profilerede metalplader.

 13. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  22,82  19,59  18,10

 14. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr.  24,03 20,63  19,05 

15. Stigning over  30º, pr. m2  ............  kr.  25,92  22,29 20,58

Afsnit 2
Gruppe 3

2020

Pkt. Glasfiberplader, herunder termoplader.

A B C 

T.o.m.
500 m2

T.o.m.
1500 m2

Over
1500 m2

16. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  33,04  28,38  26,62

17. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr.  34,79  29,85  28,03

18. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr.  37,57  32,28 30,25

Plannja eller lign. tagstensprofilerede metalplader, inkl. nødven-
dig ombukning med specialværktøj.

19. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  29,39  25,70  24,01

 20. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr. 30,93  27,04  25,26

 21. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr.  33,41  29,22  27,25

Tillægs- eller fradragspriser.

 22. Tillæg for antal flader, der indgår i den enkelte akkord, 
pr. stk. ..............................................................................  kr.  88,80 

 23. For afskæring af hjørner og boring af huller tillægges punk-
terne 1-2-3-4-5-6-7 og 8, pr. m2  ........................................  kr. 2,92

24. Tillæg for kitning af parallelskifer, pr. m2 ...........................  kr.  7,10

25. Langsgående fugebånd ved bølgeplader, pr. m ...............  kr. 0,75 

26. Trin for skorstensfejning ved plannja, pr. stk. ...................  kr. 8,88

27. Træunderlag t.o.m. 40 cm2 ved rygning, pr. m .................  kr. 3,86

28. Fastgørelse med bøjler på jernåse betales som med franske 
skruer og tillægges m2-prisen ................................................  15%

Afsnit 2
Gruppe 3

2020

Pkt. Glasfiberplader, herunder termoplader.

A B C 

T.o.m.
500 m2

T.o.m.
1500 m2

Over
1500 m2

16. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  33,04  28,38  26,62

17. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr.  34,79  29,85  28,03

18. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr.  37,57  32,28 30,25

Plannja eller lign. tagstensprofilerede metalplader, inkl. nødven-
dig ombukning med specialværktøj.

19. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  29,39  25,70  24,01

 20. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr. 30,93  27,04  25,26

 21. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr.  33,41  29,22  27,25

Tillægs- eller fradragspriser.

 22. Tillæg for antal flader, der indgår i den enkelte akkord, 
pr. stk. ..............................................................................  kr.  88,80 

 23. For afskæring af hjørner og boring af huller tillægges punk-
terne 1-2-3-4-5-6-7 og 8, pr. m2  ........................................  kr. 2,92

24. Tillæg for kitning af parallelskifer, pr. m2 ...........................  kr.  7,10

25. Langsgående fugebånd ved bølgeplader, pr. m ...............  kr. 0,75 

26. Trin for skorstensfejning ved plannja, pr. stk. ...................  kr. 8,88

27. Træunderlag t.o.m. 40 cm2 ved rygning, pr. m .................  kr. 3,86

28. Fastgørelse med bøjler på jernåse betales som med franske 
skruer og tillægges m2-prisen ................................................  15%
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Pkt. Glasfiberplader, herunder termoplader.

A B C 

T.o.m.
500 m2

T.o.m.
1500 m2

Over
1500 m2

16. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  33,04  28,38  26,62

17. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr.  34,79  29,85  28,03

18. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr.  37,57  32,28 30,25

Plannja eller lign. tagstensprofilerede metalplader, inkl. nødven-
dig ombukning med specialværktøj.

19. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  29,39  25,70  24,01

 20. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr. 30,93  27,04  25,26

 21. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr.  33,41  29,22  27,25

Tillægs- eller fradragspriser.

 22. Tillæg for antal flader, der indgår i den enkelte akkord, 
pr. stk. ..............................................................................  kr.  88,80 

 23. For afskæring af hjørner og boring af huller tillægges punk-
terne 1-2-3-4-5-6-7 og 8, pr. m2  ........................................  kr. 2,92

24. Tillæg for kitning af parallelskifer, pr. m2 ...........................  kr.  7,10

25. Langsgående fugebånd ved bølgeplader, pr. m ...............  kr. 0,75 

26. Trin for skorstensfejning ved plannja, pr. stk. ...................  kr. 8,88

27. Træunderlag t.o.m. 40 cm2 ved rygning, pr. m .................  kr. 3,86

28. Fastgørelse med bøjler på jernåse betales som med franske 
skruer og tillægges m2-prisen ................................................  15%

Afsnit 2
Gruppe 3

2020

Pkt. Glasfiberplader, herunder termoplader.

A B C 

T.o.m.
500 m2

T.o.m.
1500 m2

Over
1500 m2

16. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  33,04  28,38  26,62

17. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr.  34,79  29,85  28,03

18. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr.  37,57  32,28 30,25

Plannja eller lign. tagstensprofilerede metalplader, inkl. nødven-
dig ombukning med specialværktøj.

19. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  29,39  25,70  24,01

 20. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr. 30,93  27,04  25,26

 21. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr.  33,41  29,22  27,25

Tillægs- eller fradragspriser.

 22. Tillæg for antal flader, der indgår i den enkelte akkord, 
pr. stk. ..............................................................................  kr.  88,80 

 23. For afskæring af hjørner og boring af huller tillægges punk-
terne 1-2-3-4-5-6-7 og 8, pr. m2  ........................................  kr. 2,92

24. Tillæg for kitning af parallelskifer, pr. m2 ...........................  kr.  7,10

25. Langsgående fugebånd ved bølgeplader, pr. m ...............  kr. 0,75 

26. Trin for skorstensfejning ved plannja, pr. stk. ...................  kr. 8,88

27. Træunderlag t.o.m. 40 cm2 ved rygning, pr. m .................  kr. 3,86

28. Fastgørelse med bøjler på jernåse betales som med franske 
skruer og tillægges m2-prisen ................................................  15%



60 2020

Afsnit 2
Gruppe 3

2020

Pkt. Tillægs- eller fradragspriser.

29. Fastgørelse med selvborende skruer i pladejernsåse til-
lægges, pr. stk. .................................................................  kr. 0,99 

 30. Aftagning af eternit ...........................................................  kr. 11,71

 31. Popnitter inkl. hulboring, pr. stk. .......................................  kr. 1,39 

 32. Skud i beton og/eller jern, pr. stk. .....................................  kr. 2,52

33. Skud i beton og/eller jern med magasinpistol, pr. stk. ......  kr. 0,96 

 34. Plader over 6 meters længde, fradrages ................................  
Fradraget beregnes af m2-prisen og kun af punkterne 17-18-
19 og 20.

10% 

35. Glasfiberplader oplagt i skinnesystemer, uden fastgørelse, 
fradrages pr. m2  ................................................................  kr.  14,20

36. Glasfiberplader oplagt og fastgjort med søm, uden forboring, 
og småbeslag, fradrages pr. m2  .......................................  kr. 8,88

Inddækninger.

37. Kapsler og andre inddækninger af metal eller plast inkl. 
hjørner, fastgjort med søm eller skruer inkl. nødvendig forbo-
ring betales, pr. m .............................................................  kr. 13,82

38. De-flex grat og ryginddækning eller lign., pr. m ................  kr.  16,87

39. De-flex tagrumsventilation eller lign., pr. m rygning  ..........  kr. 3,54

 40. De-flex eller lign. underlag på eksisterende rygplanke, 
pr. m .................................................................................  kr. 3,54

Rygninger/hætter.

 41. Enkelte/dobbelte rygninger, inkl. bølgeklodser og fuge-
bånd/vat, pr. m .................................................................  kr.  16,87

 42. Metalrygninger, inkl. sammenskæring, ombukning ved ender 
samt tætningsbånd, ekskl. træunderlag, pr. m .................  kr.  18,60

Afsnit 2
Gruppe 3

2020

Pkt. Rygninger/hætter.

43. Montering af udluftningshætter, inkl. udskæring, 
pr. stk. ..............................................................................  kr.  38,21 

44. Plader med indstøbt vindue/ventilationshætte, pr. stk. .....  kr.  12,42

 45. Plasthætte over skruer, pr. m2  ..........................................  kr. 1,54 

Bånd/tape.

46. Faconlister af træ eller kunststof ud over de indeholdte,
pr. m .................................................................................  kr. 3,54

47. Faconlister af klodser, i træ eller kunststof ud over de inde-
holdte, pr. stk. ...................................................................  kr. 0,96 

48. Gummi-, skumgummi-, butylbånd og lign. inkl. samlinger 
hæftet eller selvklæbende på underlag ved tagbeklædnin-
ger, pr. m ..........................................................................  kr. 3,54

49. Butylbånd, cellotape eller lign., påsat pladekanter,
pr. m .................................................................................  kr. 2,67 

Snit.

 50. Skrå synlige snit, pr. m .....................................................  kr.  16,66

 51. Skrå dækkede snit, pr. m .................................................  kr.  11,10

Henvisninger.

 52. Lister af træ, kunststof og aluminium afregnes efter afsnit 
10, gruppe 4.

53. Boring og propning betales efter afsnit 10, gruppe 2.

54. Skruer ud over det der er indeholdt i priserne, betales efter 
afsnit 10, gruppe 2.

55. Fugning betales efter afsnit 10, gruppe 3.

 56. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

Afsnit 2
Gruppe 3

2020

Pkt. Rygninger/hætter.

43. Montering af udluftningshætter, inkl. udskæring, 
pr. stk. ..............................................................................  kr.  38,21 

44. Plader med indstøbt vindue/ventilationshætte, pr. stk. .....  kr.  12,42

 45. Plasthætte over skruer, pr. m2  ..........................................  kr. 1,54 

Bånd/tape.

46. Faconlister af træ eller kunststof ud over de indeholdte,
pr. m .................................................................................  kr. 3,54

47. Faconlister af klodser, i træ eller kunststof ud over de inde-
holdte, pr. stk. ...................................................................  kr. 0,96 

48. Gummi-, skumgummi-, butylbånd og lign. inkl. samlinger 
hæftet eller selvklæbende på underlag ved tagbeklædnin-
ger, pr. m ..........................................................................  kr. 3,54

49. Butylbånd, cellotape eller lign., påsat pladekanter,
pr. m .................................................................................  kr. 2,67 

Snit.

 50. Skrå synlige snit, pr. m .....................................................  kr.  16,66

 51. Skrå dækkede snit, pr. m .................................................  kr.  11,10

Henvisninger.

 52. Lister af træ, kunststof og aluminium afregnes efter afsnit 
10, gruppe 4.

53. Boring og propning betales efter afsnit 10, gruppe 2.

54. Skruer ud over det der er indeholdt i priserne, betales efter 
afsnit 10, gruppe 2.

55. Fugning betales efter afsnit 10, gruppe 3.

 56. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.
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Afsnit 2
Gruppe 3

2020

Pkt. Rygninger/hætter.

43. Montering af udluftningshætter, inkl. udskæring, 
pr. stk. ..............................................................................  kr.  38,21 

44. Plader med indstøbt vindue/ventilationshætte, pr. stk. .....  kr.  12,42

 45. Plasthætte over skruer, pr. m2  ..........................................  kr. 1,54 

Bånd/tape.

46. Faconlister af træ eller kunststof ud over de indeholdte,
pr. m .................................................................................  kr. 3,54

47. Faconlister af klodser, i træ eller kunststof ud over de inde-
holdte, pr. stk. ...................................................................  kr. 0,96 

48. Gummi-, skumgummi-, butylbånd og lign. inkl. samlinger 
hæftet eller selvklæbende på underlag ved tagbeklædnin-
ger, pr. m ..........................................................................  kr. 3,54

49. Butylbånd, cellotape eller lign., påsat pladekanter,
pr. m .................................................................................  kr. 2,67 

Snit.

 50. Skrå synlige snit, pr. m .....................................................  kr.  16,66

 51. Skrå dækkede snit, pr. m .................................................  kr.  11,10

Henvisninger.

 52. Lister af træ, kunststof og aluminium afregnes efter afsnit 
10, gruppe 4.

53. Boring og propning betales efter afsnit 10, gruppe 2.

54. Skruer ud over det der er indeholdt i priserne, betales efter 
afsnit 10, gruppe 2.

55. Fugning betales efter afsnit 10, gruppe 3.

 56. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

Afsnit 2
Gruppe 3

2020

Pkt. Rygninger/hætter.

43. Montering af udluftningshætter, inkl. udskæring, 
pr. stk. ..............................................................................  kr.  38,21 

44. Plader med indstøbt vindue/ventilationshætte, pr. stk. .....  kr.  12,42

 45. Plasthætte over skruer, pr. m2  ..........................................  kr. 1,54 

Bånd/tape.

46. Faconlister af træ eller kunststof ud over de indeholdte,
pr. m .................................................................................  kr. 3,54

47. Faconlister af klodser, i træ eller kunststof ud over de inde-
holdte, pr. stk. ...................................................................  kr. 0,96 

48. Gummi-, skumgummi-, butylbånd og lign. inkl. samlinger 
hæftet eller selvklæbende på underlag ved tagbeklædnin-
ger, pr. m ..........................................................................  kr. 3,54

49. Butylbånd, cellotape eller lign., påsat pladekanter,
pr. m .................................................................................  kr. 2,67 

Snit.

 50. Skrå synlige snit, pr. m .....................................................  kr.  16,66

 51. Skrå dækkede snit, pr. m .................................................  kr.  11,10

Henvisninger.

 52. Lister af træ, kunststof og aluminium afregnes efter afsnit 
10, gruppe 4.

53. Boring og propning betales efter afsnit 10, gruppe 2.

54. Skruer ud over det der er indeholdt i priserne, betales efter 
afsnit 10, gruppe 2.

55. Fugning betales efter afsnit 10, gruppe 3.

 56. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.
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Afsnit 2
Gruppe 4

2020

Tagbeklædning med brædder, finer og træbeton.

Tabelpriserne for brædder t.o.m. 25 mm tykkelse og finer og spånplade 
t.o.m. 22 mm tykkelse, inkl. forløbning, fastgørelse med søm og lige snit i 
randarealerne.
Tabelpriserne for træbetonplader t.o.m. 75 mm tykkelse, inkl. fastgørelse 
med skruer og lige snit i randarealerne.

Pkt. Tagplader A B C 

Samlet areal T.o.m.
500 m2

T.o.m.
1500 m2

Over
1500 m2

 1. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  15,75  13,66 11,98

 2. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr.  16,58  14,37  12,61

 3. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr.  17,92  15,53  13,62

Tagbrædder

 4. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  22,66  18,44  16,18 

 5. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr.  25,34 19,41  17,02

 6. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr. 29,03  21,60  18,39

Tillægspriser.

 7. Tillæg for antal flader der indgår i den enkelte akkord,
pr. stk. flade ......................................................................  kr.  88,80 

 8. Løse sløjfer i plader, pr. m2  ............................................... kr. 5,37

 9. Lægter/brædder under stød uanset pladeart inkl. skruer,
pr. m .................................................................................  kr. 5,96

10. Tagarbejde, der fra undersiden har karakter af blankt arbej-
de, tillægges ..........................................................................  
Tillægget beregnes af punkterne 1-6. 

 25%

Afsnit 2
Gruppe 4

2020

Tagbeklædning med brædder, finer og træbeton.

Tabelpriserne for brædder t.o.m. 25 mm tykkelse og finer og spånplade 
t.o.m. 22 mm tykkelse, inkl. forløbning, fastgørelse med søm og lige snit i 
randarealerne.
Tabelpriserne for træbetonplader t.o.m. 75 mm tykkelse, inkl. fastgørelse 
med skruer og lige snit i randarealerne.

Pkt. Tagplader A B C 

Samlet areal T.o.m.
500 m2

T.o.m.
1500 m2

Over
1500 m2

 1. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  15,75  13,66 11,98

 2. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr.  16,58  14,37  12,61

 3. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr.  17,92  15,53  13,62

Tagbrædder

 4. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  22,66  18,44  16,18 

 5. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr.  25,34 19,41  17,02

 6. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr. 29,03  21,60  18,39

Tillægspriser.

 7. Tillæg for antal flader der indgår i den enkelte akkord,
pr. stk. flade ......................................................................  kr.  88,80 

 8. Løse sløjfer i plader, pr. m2  ............................................... kr. 5,37

 9. Lægter/brædder under stød uanset pladeart inkl. skruer,
pr. m .................................................................................  kr. 5,96

10. Tagarbejde, der fra undersiden har karakter af blankt arbej-
de, tillægges ..........................................................................  
Tillægget beregnes af punkterne 1-6. 

 25%
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Afsnit 2
Gruppe 4

2020

Tagbeklædning med brædder, finer og træbeton.

Tabelpriserne for brædder t.o.m. 25 mm tykkelse og finer og spånplade 
t.o.m. 22 mm tykkelse, inkl. forløbning, fastgørelse med søm og lige snit i 
randarealerne.
Tabelpriserne for træbetonplader t.o.m. 75 mm tykkelse, inkl. fastgørelse 
med skruer og lige snit i randarealerne.

Pkt. Tagplader A B C 

Samlet areal T.o.m.
500 m2

T.o.m.
1500 m2

Over
1500 m2

 1. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  15,75  13,66 11,98

 2. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr.  16,58  14,37  12,61

 3. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr.  17,92  15,53  13,62

Tagbrædder

 4. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  22,66  18,44  16,18 

 5. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr.  25,34 19,41  17,02

 6. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr. 29,03  21,60  18,39

Tillægspriser.

 7. Tillæg for antal flader der indgår i den enkelte akkord,
pr. stk. flade ......................................................................  kr.  88,80 

 8. Løse sløjfer i plader, pr. m2  ............................................... kr. 5,37

 9. Lægter/brædder under stød uanset pladeart inkl. skruer,
pr. m .................................................................................  kr. 5,96

10. Tagarbejde, der fra undersiden har karakter af blankt arbej-
de, tillægges ..........................................................................  
Tillægget beregnes af punkterne 1-6. 

 25%

Afsnit 2
Gruppe 4

2020

Tagbeklædning med brædder, finer og træbeton.

Tabelpriserne for brædder t.o.m. 25 mm tykkelse og finer og spånplade 
t.o.m. 22 mm tykkelse, inkl. forløbning, fastgørelse med søm og lige snit i 
randarealerne.
Tabelpriserne for træbetonplader t.o.m. 75 mm tykkelse, inkl. fastgørelse 
med skruer og lige snit i randarealerne.

Pkt. Tagplader A B C 

Samlet areal T.o.m.
500 m2

T.o.m.
1500 m2

Over
1500 m2

 1. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  15,75  13,66 11,98

 2. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr.  16,58  14,37  12,61

 3. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr.  17,92  15,53  13,62

Tagbrædder

 4. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  22,66  18,44  16,18 

 5. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr.  25,34 19,41  17,02

 6. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr. 29,03  21,60  18,39

Tillægspriser.

 7. Tillæg for antal flader der indgår i den enkelte akkord,
pr. stk. flade ......................................................................  kr.  88,80 

 8. Løse sløjfer i plader, pr. m2  ............................................... kr. 5,37

 9. Lægter/brædder under stød uanset pladeart inkl. skruer,
pr. m .................................................................................  kr. 5,96

10. Tagarbejde, der fra undersiden har karakter af blankt arbej-
de, tillægges ..........................................................................  
Tillægget beregnes af punkterne 1-6. 

 25%

20,76
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Afsnit 2
Gruppe 4

2020

  Rendejern.

 11. Udmåling, udskæring for rendejern, pr. m ........................  kr.  14,07

Pkt. Snit.

 12. Lige snit inden for arealets begrænsning, pr. m ...............  kr. 3,76 

 13. Skrå snit, pr. m .................................................................  kr. 9,99

 14. Buet snit, pr. m .................................................................  kr.  14,09 

Henvisning.

 15. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

Afsnit 2
Gruppe 5

2020

Tagbeklædning med tagkassetter.

Tagkassetter t.o.m. 35 cm i tykkelse udlagt med kran, inkl. indtil 4 stk. fast-
gørelse pr. tagkassette. Fastgørelsen er indeholdt vinkel, eller laske indtil 
175 cm2 med 2 bolte/fransk skrue, inkl. nødvendig boring i træ, eller sømbe-
slag med indtil 10 kamsøm. Hvor tagbeklædningen afbrydes af andre byg-
ningsdele, eller hvor afstanden mellem de enkelte elementer overstiger 25 
cm, betales fladetillæg til de enkelte arealer.

Pkt. A B C 

Samlet areal T.o.m.
500 m2

T.o.m.
1500 m2

Over
1500 m2

 1. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  13,24  11,59  11,13

 2. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr. 13,92  12,21 11,71

 3. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr.  15,02  13,18  12,66

Tillægs- eller fradragspriser.

 4. Overtykkelsestillæg pr. påbegyndt 50 mm, pr. kvm ………kr.  0,42 

 5. Tillæg for antal flader der indgår i den enkelte akkord,
pr. stk. flade ......................................................................  kr.  53,27

 6. Ekstra fastgørelse ud over 4 stk. pr. tagkassette, pr. stk...  kr.  7,31

Samlinger.

 7. Isolering ved samlinger og ved ydre kassetter efter fastgø-
relse, max. 50 cm bredde, pr. m .......................................  kr. 8,82

 8. Overtykkelsestillæg pr. påbegyndt 50 mm, pr. m …………kr.  1,27 

 9. Tagfinerplader ved samlinger og ved ydre kassetter der le-
veres breddeskårne indtil 15 cm, pr. m ............................  kr. 9,78 

10. Tagfinerplader der tilskæres i samlinger og ved ydre kasset-
ter, pr. m ...........................................................................  kr.  18,78

Afsnit 2
Gruppe 5

2020

Tagbeklædning med tagkassetter.

Tagkassetter t.o.m. 35 cm i tykkelse udlagt med kran, inkl. indtil 4 stk. fast-
gørelse pr. tagkassette. Fastgørelsen er indeholdt vinkel, eller laske indtil 
175 cm2 med 2 bolte/fransk skrue, inkl. nødvendig boring i træ, eller sømbe-
slag med indtil 10 kamsøm. Hvor tagbeklædningen afbrydes af andre byg-
ningsdele, eller hvor afstanden mellem de enkelte elementer overstiger 25 
cm, betales fladetillæg til de enkelte arealer.

Pkt. A B C 

Samlet areal T.o.m.
500 m2

T.o.m.
1500 m2

Over
1500 m2

 1. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  13,24  11,59  11,13

 2. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr. 13,92  12,21 11,71

 3. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr.  15,02  13,18  12,66

Tillægs- eller fradragspriser.

 4. Overtykkelsestillæg pr. påbegyndt 50 mm, pr. kvm ………kr.  0,42 

 5. Tillæg for antal flader der indgår i den enkelte akkord,
pr. stk. flade ......................................................................  kr.  53,27

 6. Ekstra fastgørelse ud over 4 stk. pr. tagkassette, pr. stk...  kr.  7,31

Samlinger.

 7. Isolering ved samlinger og ved ydre kassetter efter fastgø-
relse, max. 50 cm bredde, pr. m .......................................  kr. 8,82

 8. Overtykkelsestillæg pr. påbegyndt 50 mm, pr. m …………kr.  1,27 

 9. Tagfinerplader ved samlinger og ved ydre kassetter der le-
veres breddeskårne indtil 15 cm, pr. m ............................  kr. 9,78 

10. Tagfinerplader der tilskæres i samlinger og ved ydre kasset-
ter, pr. m ...........................................................................  kr.  18,78
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Afsnit 2
Gruppe 5

2020

Tagbeklædning med tagkassetter.

Tagkassetter t.o.m. 35 cm i tykkelse udlagt med kran, inkl. indtil 4 stk. fast-
gørelse pr. tagkassette. Fastgørelsen er indeholdt vinkel, eller laske indtil 
175 cm2 med 2 bolte/fransk skrue, inkl. nødvendig boring i træ, eller sømbe-
slag med indtil 10 kamsøm. Hvor tagbeklædningen afbrydes af andre byg-
ningsdele, eller hvor afstanden mellem de enkelte elementer overstiger 25 
cm, betales fladetillæg til de enkelte arealer.

Pkt. A B C 

Samlet areal T.o.m.
500 m2

T.o.m.
1500 m2

Over
1500 m2

 1. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  13,24  11,59  11,13

 2. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr. 13,92  12,21 11,71

 3. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr.  15,02  13,18  12,66

Tillægs- eller fradragspriser.

 4. Overtykkelsestillæg pr. påbegyndt 50 mm, pr. kvm ………kr.  0,42 

 5. Tillæg for antal flader der indgår i den enkelte akkord,
pr. stk. flade ......................................................................  kr.  53,27

 6. Ekstra fastgørelse ud over 4 stk. pr. tagkassette, pr. stk...  kr.  7,31

Samlinger.

 7. Isolering ved samlinger og ved ydre kassetter efter fastgø-
relse, max. 50 cm bredde, pr. m .......................................  kr. 8,82

 8. Overtykkelsestillæg pr. påbegyndt 50 mm, pr. m …………kr.  1,27 

 9. Tagfinerplader ved samlinger og ved ydre kassetter der le-
veres breddeskårne indtil 15 cm, pr. m ............................  kr. 9,78 

10. Tagfinerplader der tilskæres i samlinger og ved ydre kasset-
ter, pr. m ...........................................................................  kr.  18,78

Afsnit 2
Gruppe 5

2020

Tagbeklædning med tagkassetter.

Tagkassetter t.o.m. 35 cm i tykkelse udlagt med kran, inkl. indtil 4 stk. fast-
gørelse pr. tagkassette. Fastgørelsen er indeholdt vinkel, eller laske indtil 
175 cm2 med 2 bolte/fransk skrue, inkl. nødvendig boring i træ, eller sømbe-
slag med indtil 10 kamsøm. Hvor tagbeklædningen afbrydes af andre byg-
ningsdele, eller hvor afstanden mellem de enkelte elementer overstiger 25 
cm, betales fladetillæg til de enkelte arealer.

Pkt. A B C 

Samlet areal T.o.m.
500 m2

T.o.m.
1500 m2

Over
1500 m2

 1. Stigning t.o.m. 20º, pr. m2  ............  kr.  13,24  11,59  11,13

 2. Stigning t.o.m. 30º, pr. m2  ............  kr. 13,92  12,21 11,71

 3. Stigning over 30º, pr. m2  ............  kr.  15,02  13,18  12,66

Tillægs- eller fradragspriser.

 4. Overtykkelsestillæg pr. påbegyndt 50 mm, pr. kvm ………kr.  0,42 

 5. Tillæg for antal flader der indgår i den enkelte akkord,
pr. stk. flade ......................................................................  kr.  53,27

 6. Ekstra fastgørelse ud over 4 stk. pr. tagkassette, pr. stk...  kr.  7,31

Samlinger.

 7. Isolering ved samlinger og ved ydre kassetter efter fastgø-
relse, max. 50 cm bredde, pr. m .......................................  kr. 8,82

 8. Overtykkelsestillæg pr. påbegyndt 50 mm, pr. m …………kr.  1,27 

 9. Tagfinerplader ved samlinger og ved ydre kassetter der le-
veres breddeskårne indtil 15 cm, pr. m ............................  kr. 9,78 

10. Tagfinerplader der tilskæres i samlinger og ved ydre kasset-
ter, pr. m ...........................................................................  kr.  18,78
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Afsnit 2
Gruppe 5

2020

Pkt. Samlinger.

 11. Påklæbning af strimler over samlinger, pr. m ...................  kr. 2,56 

 12. Stopning med mineraluld i fugebredde t.o.m. 50 mm, 
pr. m .................................................................................  kr.  4,02

 13. Påsætning af fugebånd, pr. m ..........................................  kr. 2,91

Henvisning.

 14. Boring og propning betales efter afsnit 10, gruppe 2.

Protokollater.

1. Ved tagelementer forstås træramme med beklædning på 1 
eller 2 sider og ilagt isolering.
Der forudsættes 3 mand i akkorden ekskl. kranfører.
Arbejdet udføres kontinuerligt og med hensigtsmæssig kran.
Anhugningsgrejet skal kunne betjenes af 1 mand.
Elementerne leveres ved optagningsstedet. Prislistens 
transportafstande er således ikke gældende for tagele-
menter.

2. Udskæringer i tagkassetter akkorderes.

3. Optagning over 4 m til indbygningsstedet akkorderes.

4. Tilpasning/ændringer af tagkassetter akkorderes.
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Afsnit 2
Gruppe 6

2020

Tagbeklædning med tagpap og tagdug.

Pkt. Underpap i ruller t.o.m. 100 cm 
bredde, t.o.m. 3,5 kg pr. m2 sømmet 
på træ/finér eller løst udlagt med 
klæbning i samling.

A
t.o.m.

500 m2

B
t.o.m.

1500 m2

C 
over

1500 m2

1. Stigning t.o.m. 20o, pr. m2  ................ kr. 10,45  9,05  8,05

2. Stigning t.o.m. 30o, pr. m2  ...............  kr.  11,02 9,56 8,51

3. Stigning over 30o, pr. m2  .................  kr. 11,91 10,34  9,20

Pap i ruller t.o.m. 100 cm bredde, t.o.m. 5,0 kg. pr. m2, brændt eller 
fuldklæbet på hele fladen på beton, stål, finér, pap, fiberplader og 
mineraluldsisoleringsplader.

4. Stigning t.o.m. 20o, pr. m2  ................ kr.  19,25  16,70  14,84

5. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 20,26  17,57  15,63

6. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  21,86  18,99  16,86

Pap med belægning i ruller t.o.m. 100 cm bredde, t.o.m. 5,0 kg. pr. 
m2, brændt eller fuldklæbet på hele fladen på beton, stål, finér, 
pap, fiberplader og mineraluldsisoleringsplader.

7. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr.  22,81  19,78  17,55

8. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr.  23,95 20,81  18,47

9. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  25,80  22,40  19,90 

Tagpapshingels, inkl. almindelig sømning.

10. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr.  33,79  29,35  26,06

11. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr.  35,59 30,88  27,42

12. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  38,42  33,33  29,62

Afsnit 2
Gruppe 6

2020

Tagbeklædning med tagpap og tagdug.

Pkt. Underpap i ruller t.o.m. 100 cm 
bredde, t.o.m. 3,5 kg pr. m2 sømmet 
på træ/finér eller løst udlagt med 
klæbning i samling.

A
t.o.m.

500 m2

B
t.o.m.

1500 m2

C 
over

1500 m2

1. Stigning t.o.m. 20o, pr. m2  ................ kr. 10,45  9,05  8,05

2. Stigning t.o.m. 30o, pr. m2  ...............  kr.  11,02 9,56 8,51

3. Stigning over 30o, pr. m2  .................  kr. 11,91 10,34  9,20

Pap i ruller t.o.m. 100 cm bredde, t.o.m. 5,0 kg. pr. m2, brændt eller 
fuldklæbet på hele fladen på beton, stål, finér, pap, fiberplader og 
mineraluldsisoleringsplader.

4. Stigning t.o.m. 20o, pr. m2  ................ kr.  19,25  16,70  14,84

5. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 20,26  17,57  15,63

6. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  21,86  18,99  16,86

Pap med belægning i ruller t.o.m. 100 cm bredde, t.o.m. 5,0 kg. pr. 
m2, brændt eller fuldklæbet på hele fladen på beton, stål, finér, 
pap, fiberplader og mineraluldsisoleringsplader.

7. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr.  22,81  19,78  17,55

8. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr.  23,95 20,81  18,47

9. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  25,80  22,40  19,90 

Tagpapshingels, inkl. almindelig sømning.

10. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr.  33,79  29,35  26,06

11. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr.  35,59 30,88  27,42

12. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  38,42  33,33  29,62
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Afsnit 2
Gruppe 6

2020

Pkt. Listedækning inkl. kapper, overpap og lister. Listeafstand t.o.m. 
65 cm.

A
t.o.m.

500 m2

B
t.o.m.

1500 m2

C 
over

1500 m2

13. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 80,66 70,01  62,15

14. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 81,85 71,06  63,07

15. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  83,35  72,35  64,21

Listedækning inkl. kapper, overpap og lister. Listeafstand t.o.m. 
105 cm.

16. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 60,02  52,12  46,25

17. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 61,17  53,13  47,14

18. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  63,04  54,73  48,59

Strygning med asfalt eller grunder.

19. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 5,34 4,65  4,14

20. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 5,60 4,89 4,32 

21. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  6,07  5,25 4,71 

Tillægs- eller fradragspriser.

22. Tillæg for antal flader der indgår i den enkelte akkord,
pr. stk. flade pr. lag ............................................................ kr.  53,27

23. Skrå snit, pr. m .................................................................. kr. 6,65

24. Samlinger klæbet med kold asfalt, selvklæbende strimler el-
ler brændt i samling, pr. m ................................................. kr. 2,31

25. Trekantlister på tagbeklædning i randarealer t.o.m. 5 cm
pr. m .................................................................................. kr. 3,38

Afsnit 2
Gruppe 6

2020

Pkt. Listedækning inkl. kapper, overpap og lister. Listeafstand t.o.m. 
65 cm.

A
t.o.m.

500 m2

B
t.o.m.

1500 m2

C 
over

1500 m2

13. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 80,66 70,01  62,15

14. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 81,85 71,06  63,07

15. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  83,35  72,35  64,21

Listedækning inkl. kapper, overpap og lister. Listeafstand t.o.m. 
105 cm.

16. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 60,02  52,12  46,25

17. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 61,17  53,13  47,14

18. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  63,04  54,73  48,59

Strygning med asfalt eller grunder.

19. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 5,34 4,65  4,14

20. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 5,60 4,89 4,32 

21. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  6,07  5,25 4,71 

Tillægs- eller fradragspriser.

22. Tillæg for antal flader der indgår i den enkelte akkord,
pr. stk. flade pr. lag ............................................................ kr.  53,27

23. Skrå snit, pr. m .................................................................. kr. 6,65

24. Samlinger klæbet med kold asfalt, selvklæbende strimler el-
ler brændt i samling, pr. m ................................................. kr. 2,31

25. Trekantlister på tagbeklædning i randarealer t.o.m. 5 cm
pr. m .................................................................................. kr. 3,38
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Afsnit 2
Gruppe 6

2020

Pkt. Listedækning inkl. kapper, overpap og lister. Listeafstand t.o.m. 
65 cm.

A
t.o.m.

500 m2

B
t.o.m.

1500 m2

C 
over

1500 m2

13. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 80,66 70,01  62,15

14. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 81,85 71,06  63,07

15. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  83,35  72,35  64,21

Listedækning inkl. kapper, overpap og lister. Listeafstand t.o.m. 
105 cm.

16. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 60,02  52,12  46,25

17. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 61,17  53,13  47,14

18. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  63,04  54,73  48,59

Strygning med asfalt eller grunder.

19. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 5,34 4,65  4,14

20. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 5,60 4,89 4,32 

21. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  6,07  5,25 4,71 

Tillægs- eller fradragspriser.

22. Tillæg for antal flader der indgår i den enkelte akkord,
pr. stk. flade pr. lag ............................................................ kr.  53,27

23. Skrå snit, pr. m .................................................................. kr. 6,65

24. Samlinger klæbet med kold asfalt, selvklæbende strimler el-
ler brændt i samling, pr. m ................................................. kr. 2,31

25. Trekantlister på tagbeklædning i randarealer t.o.m. 5 cm
pr. m .................................................................................. kr. 3,38

Afsnit 2
Gruppe 6

2020

Pkt. Tillægs- eller fradragspriser.

26. Zinkkanter og indskud, der leveres tildannet oplagt i kold as-
falt eller selvklæbende strimler, pr. m ................................ kr. 3,89 

27. Kapsler og andre inddækninger af metal eller plast inkl. 
hjørner, fastgjort med søm eller skruer, inkl. nødvendig for-
boring, pr. m ...................................................................... kr. 13,82

28. Udskæring i pap for udluftningshætter og tagbrønde inkl. 
montering, pr. stk. .............................................................. kr. 9,84

Inddækninger med pap.

29. Rundmål t.o.m. 250 cm, pr. stk. ......................................... kr.  29,49

30. Rundmål t.o.m. 450 cm, pr. stk........................................... kr.  49,17

31. Rundmål t.o.m. 650 cm, pr. stk. ......................................... kr.  68,82

32. Rundmål over 650 cm, pr. m  ............................................. kr.  11,30

33. Randzoner, pr. m ............................................................... kr.  11,30

Render.

34. Fodrender, skotrender, kapper af tagpap på 2 flader, inkl. 
nødvendige hjørner og geringer, t.o.m. 30 cm samlet bred-
de, pr. m ............................................................................ kr.  16,00

35. Fodrender, skotrender, kapper af tagpap på 3 flader, inkl. 
nødvendige hjørner og geringer, t.o.m. 45 cm samlet bred-
de, pr. m ............................................................................ kr.  24,87

Afdækning.

36. Oplægning og nedtagning af presenning, pr. m2  ............... kr.  4,13

Afsnit 2
Gruppe 6

2020

Tagbeklædning med tagpap og tagdug.

Pkt. Underpap i ruller t.o.m. 100 cm 
bredde, t.o.m. 3,5 kg pr. m2 sømmet 
på træ/finér eller løst udlagt med 
klæbning i samling.

A
t.o.m.

500 m2

B
t.o.m.

1500 m2

C 
over

1500 m2

1. Stigning t.o.m. 20o, pr. m2  ................ kr. 10,45  9,05  8,05

2. Stigning t.o.m. 30o, pr. m2  ...............  kr.  11,02 9,56 8,51

3. Stigning over 30o, pr. m2  .................  kr. 11,91 10,34  9,20

Pap i ruller t.o.m. 100 cm bredde, t.o.m. 5,0 kg. pr. m2, brændt eller 
fuldklæbet på hele fladen på beton, stål, finér, pap, fiberplader og 
mineraluldsisoleringsplader.

4. Stigning t.o.m. 20o, pr. m2  ................ kr.  19,25  16,70  14,84

5. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 20,26  17,57  15,63

6. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  21,86  18,99  16,86

Pap med belægning i ruller t.o.m. 100 cm bredde, t.o.m. 5,0 kg. pr. 
m2, brændt eller fuldklæbet på hele fladen på beton, stål, finér, 
pap, fiberplader og mineraluldsisoleringsplader.

7. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr.  22,81  19,78  17,55

8. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr.  23,95 20,81  18,47

9. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  25,80  22,40  19,90 

Tagpapshingels, inkl. almindelig sømning.

10. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr.  33,79  29,35  26,06

11. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr.  35,59 30,88  27,42

12. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  38,42  33,33  29,62
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Afsnit 2
Gruppe 6

2020

Pkt. Tagisolering udlagt på stål eller beton, som underlag for pap og 
pvc-produkter.

Lægning af membran eller damp-
spærre som underlag eller mellem-
lag ved isolering. 1 lag isolering 
t.o.m. 100 mm tykkelse. Trykforde-
lingsplade t.o.m. 25 mm tykkelse.
1 lag underpap eller pvc/gummidug 
i banebredde t.o.m. 130 cm til meka-
nisk fastgørelse, inkl. svejsning el-
ler klæbning af overlæg.

A
t.o.m.

500 m2

B
t.o.m.

1500 m2

C 
over

1500 m2

 37. Stigning t.o.m. 20°, inkl. 4 stk. fast-
gørelse pr. m2 med selvskærende  
skruer eller boreskruer, pr. m2 .......... kr. 60,78  52,77  46,85

 38. Stigning t.o.m. 20° inkl. 4 stk. fast-
gørelse i beton pr. m2 inkl. skruer og 
plugs, pr. m2  .................................... kr.  78,72  68,33 60,88

Tillægs- eller fradragspriser.

39. Fladetillæg, pr. stk. ............................................................ kr.
Fladetillæg omfatter membran eller dampspærre, isolering, 
trykudligningsplade samt underlagspap eller dug af pvc eller 
gummi.

 124,04

 40. Ved banebredder over 130 cm fradrages, pr. m2  .............. kr. 1,80

 41. Overtykkelse ved isolering pr. påbegyndt 25 mm, pr. m2

........................................................................................... kr.
  

2,69 

 42. Isoleringsstrimler i trapezplader, pr. m2  ............................. kr. 5,33 

 43. Kiler til opbygning af fald inkl. sortering pr. m2  ................... kr. 10,74

 44. Ekstra fastgørelse med skruer/selvskærende skruer eller 
boreskruer, pr. stk. ............................................................ kr.  4,20

Afsnit 2
Gruppe 6

2020

Pkt. Listedækning inkl. kapper, overpap og lister. Listeafstand t.o.m. 
65 cm.

A
t.o.m.

500 m2

B
t.o.m.

1500 m2

C 
over

1500 m2

13. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 80,66 70,01  62,15

14. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 81,85 71,06  63,07

15. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  83,35  72,35  64,21

Listedækning inkl. kapper, overpap og lister. Listeafstand t.o.m. 
105 cm.

16. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 60,02  52,12  46,25

17. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 61,17  53,13  47,14

18. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  63,04  54,73  48,59

Strygning med asfalt eller grunder.

19. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 5,34 4,65  4,14

20. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 5,60 4,89 4,32 

21. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  6,07  5,25 4,71 

Tillægs- eller fradragspriser.

22. Tillæg for antal flader der indgår i den enkelte akkord,
pr. stk. flade pr. lag ............................................................ kr.  53,27

23. Skrå snit, pr. m .................................................................. kr. 6,65

24. Samlinger klæbet med kold asfalt, selvklæbende strimler el-
ler brændt i samling, pr. m ................................................. kr. 2,31

25. Trekantlister på tagbeklædning i randarealer t.o.m. 5 cm
pr. m .................................................................................. kr. 3,38

Afsnit 2
Gruppe 6

2020

Pkt. Tillægs- eller fradragspriser.

 45. Ekstra fastgørelse i beton, inkl. hulboring i beton, skrue og 
plugs, pr. stk. ..................................................................... kr.  8,08

 46. Fejning af tag, pr. m2  ......................................................... kr. 1,52

 47. Trekantlister af træ eller isolering t.o.m. 5 cm, anbragt i 
randzoner pr. m ................................................................. kr. 3,38 

 48. Skrå snit i dampspærre eller membran, pr. m ................... kr. 2,69 

49. Skrå snit i t.o.m. 100 mm isolering, pr. m .......................... kr. 5,83

 50. Skrå snit i t.o.m. 25 mm trykudligningsplade, pr. m ........... kr. 5,59

Udskæringer.

 51. Udskæring i dampspærre eller membran, pr. m ................ kr. 1,06 

 52. Udskæring i t.o.m. 100 mm isolering, pr. m........................ kr.  6,24

 53. Udskæring i t.o.m. 25 mm trykudligningsplade, pr. m ........ kr. 2,25 

 54. Ved udskæringer regnes mindst med 1 meter pr. udskæring.

 55. Hvor udskæringen i punkterne 51, 52 og 53 kan foretages i 
en arbejdsgang, fradrages udskæringens samlede pris ........ 30%

 56. Runde udskæringer betales som 4-sidet og tillægges ...........
Beregnes af punkterne 51, 52 og 53. 

40%
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Afsnit 2
Gruppe 6

2020

Pkt. Listedækning inkl. kapper, overpap og lister. Listeafstand t.o.m. 
65 cm.

A
t.o.m.

500 m2

B
t.o.m.

1500 m2

C 
over

1500 m2

13. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 80,66 70,01  62,15

14. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 81,85 71,06  63,07

15. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  83,35  72,35  64,21

Listedækning inkl. kapper, overpap og lister. Listeafstand t.o.m. 
105 cm.

16. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 60,02  52,12  46,25

17. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 61,17  53,13  47,14

18. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  63,04  54,73  48,59

Strygning med asfalt eller grunder.

19. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 5,34 4,65  4,14

20. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 5,60 4,89 4,32 

21. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  6,07  5,25 4,71 

Tillægs- eller fradragspriser.

22. Tillæg for antal flader der indgår i den enkelte akkord,
pr. stk. flade pr. lag ............................................................ kr.  53,27

23. Skrå snit, pr. m .................................................................. kr. 6,65

24. Samlinger klæbet med kold asfalt, selvklæbende strimler el-
ler brændt i samling, pr. m ................................................. kr. 2,31

25. Trekantlister på tagbeklædning i randarealer t.o.m. 5 cm
pr. m .................................................................................. kr. 3,38

Afsnit 2
Gruppe 6

2020

Pkt. Tillægs- eller fradragspriser.

 45. Ekstra fastgørelse i beton, inkl. hulboring i beton, skrue og 
plugs, pr. stk. ..................................................................... kr.  8,08

 46. Fejning af tag, pr. m2  ......................................................... kr. 1,52

 47. Trekantlister af træ eller isolering t.o.m. 5 cm, anbragt i 
randzoner pr. m ................................................................. kr. 3,38 

 48. Skrå snit i dampspærre eller membran, pr. m ................... kr. 2,69 

49. Skrå snit i t.o.m. 100 mm isolering, pr. m .......................... kr. 5,83

 50. Skrå snit i t.o.m. 25 mm trykudligningsplade, pr. m ........... kr. 5,59

Udskæringer.

 51. Udskæring i dampspærre eller membran, pr. m ................ kr. 1,06 

 52. Udskæring i t.o.m. 100 mm isolering, pr. m........................ kr.  6,24

 53. Udskæring i t.o.m. 25 mm trykudligningsplade, pr. m ........ kr. 2,25 

 54. Ved udskæringer regnes mindst med 1 meter pr. udskæring.

 55. Hvor udskæringen i punkterne 51, 52 og 53 kan foretages i 
en arbejdsgang, fradrages udskæringens samlede pris ........ 30%

 56. Runde udskæringer betales som 4-sidet og tillægges ...........
Beregnes af punkterne 51, 52 og 53. 

40%

Afsnit 2
Gruppe 6

2020

Tagbeklædning med tagpap og tagdug.

Pkt. Underpap i ruller t.o.m. 100 cm 
bredde, t.o.m. 3,5 kg pr. m2 sømmet 
på træ/finér eller løst udlagt med 
klæbning i samling.

A
t.o.m.

500 m2

B
t.o.m.

1500 m2

C 
over

1500 m2

1. Stigning t.o.m. 20o, pr. m2  ................ kr. 10,45  9,05  8,05

2. Stigning t.o.m. 30o, pr. m2  ...............  kr.  11,02 9,56 8,51

3. Stigning over 30o, pr. m2  .................  kr. 11,91 10,34  9,20

Pap i ruller t.o.m. 100 cm bredde, t.o.m. 5,0 kg. pr. m2, brændt eller 
fuldklæbet på hele fladen på beton, stål, finér, pap, fiberplader og 
mineraluldsisoleringsplader.

4. Stigning t.o.m. 20o, pr. m2  ................ kr.  19,25  16,70  14,84

5. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 20,26  17,57  15,63

6. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  21,86  18,99  16,86

Pap med belægning i ruller t.o.m. 100 cm bredde, t.o.m. 5,0 kg. pr. 
m2, brændt eller fuldklæbet på hele fladen på beton, stål, finér, 
pap, fiberplader og mineraluldsisoleringsplader.

7. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr.  22,81  19,78  17,55

8. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr.  23,95 20,81  18,47

9. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  25,80  22,40  19,90 

Tagpapshingels, inkl. almindelig sømning.

10. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr.  33,79  29,35  26,06

11. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr.  35,59 30,88  27,42

12. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  38,42  33,33  29,62
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Afsnit 2
Gruppe 6

2020

Pkt. Tagdug af pvc eller gummi.

Banebredde t.o.m. 130 cm.

A
t.o.m.

500 m2 

B
t.o.m.

1500 m2 

C 
over

1500 m2 

 57. Dug i ruller klæbet i strimler med ma-
skine, pr. m2  .................................... kr. 10,45  9,05  8,05

 58. Dug i ruller udlagt på træunderlag med 
4 fastgørelser pr. m2, pr. m2  ............ kr.  27,21  23,65 20,98 

59. Dug udlagt på træunderlag og fast-
gjort mekanisk, inkl. udlægning af tryk-
fordelingsplade, pr. m2 ..................... kr.  36,28  31,47  27,96

 60. Dug udlagt og fastgjort i beton tillæg-
ges pr. m2  ........................................ kr.  15,60  13,51  12,01

Tillægs- eller fradragspriser.

 61. Ved banebredder over 130 cm fradrages, pr. m2  ............ kr. 1,80

 62. Tillæg for antal flader der indgår i den enkelte akkord,
pr. stk. flade pr. lag .......................................................... kr.  53,27

 63. Svejsestrimler t.o.m. 15 cm i bredden, ved samlinger i dug 
eller over ekstra fastgørelse, pr. m .................................. kr. 5,97

 64. Skrå snit pr. m .................................................................. kr. 6,65

 65. Trekantliste t.o.m. 5 cm i randarealer, pr. m..................... kr. 3,38 

 66. Kantprofil af træ t.o.m. 80 cm2, inkl. fastgørelse med skruer i 
træ, pr. m ......................................................................... kr. 7,47

 67. Kantprofil af træ t.o.m. 80 cm2, inkl. fastgørelse med skruer i 
beton, pr. m ..................................................................... kr.  22,31

 68. Zinkkanter og indskud, der leveres tildannet oplagt i kold as-
falt eller selvklæbende strimler, pr. m ................................ kr. 3,89 

Afsnit 2
Gruppe 6

2020

Pkt. Listedækning inkl. kapper, overpap og lister. Listeafstand t.o.m. 
65 cm.

A
t.o.m.

500 m2

B
t.o.m.

1500 m2

C 
over

1500 m2

13. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 80,66 70,01  62,15

14. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 81,85 71,06  63,07

15. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  83,35  72,35  64,21

Listedækning inkl. kapper, overpap og lister. Listeafstand t.o.m. 
105 cm.

16. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 60,02  52,12  46,25

17. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 61,17  53,13  47,14

18. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  63,04  54,73  48,59

Strygning med asfalt eller grunder.

19. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 5,34 4,65  4,14

20. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 5,60 4,89 4,32 

21. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  6,07  5,25 4,71 

Tillægs- eller fradragspriser.

22. Tillæg for antal flader der indgår i den enkelte akkord,
pr. stk. flade pr. lag ............................................................ kr.  53,27

23. Skrå snit, pr. m .................................................................. kr. 6,65

24. Samlinger klæbet med kold asfalt, selvklæbende strimler el-
ler brændt i samling, pr. m ................................................. kr. 2,31

25. Trekantlister på tagbeklædning i randarealer t.o.m. 5 cm
pr. m .................................................................................. kr. 3,38



7372 2020

Afsnit 2
Gruppe 6

2020

Pkt. Listedækning inkl. kapper, overpap og lister. Listeafstand t.o.m. 
65 cm.

A
t.o.m.

500 m2

B
t.o.m.

1500 m2

C 
over

1500 m2

13. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 80,66 70,01  62,15

14. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 81,85 71,06  63,07

15. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  83,35  72,35  64,21

Listedækning inkl. kapper, overpap og lister. Listeafstand t.o.m. 
105 cm.

16. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 60,02  52,12  46,25

17. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 61,17  53,13  47,14

18. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  63,04  54,73  48,59

Strygning med asfalt eller grunder.

19. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 5,34 4,65  4,14

20. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 5,60 4,89 4,32 

21. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  6,07  5,25 4,71 

Tillægs- eller fradragspriser.

22. Tillæg for antal flader der indgår i den enkelte akkord,
pr. stk. flade pr. lag ............................................................ kr.  53,27

23. Skrå snit, pr. m .................................................................. kr. 6,65

24. Samlinger klæbet med kold asfalt, selvklæbende strimler el-
ler brændt i samling, pr. m ................................................. kr. 2,31

25. Trekantlister på tagbeklædning i randarealer t.o.m. 5 cm
pr. m .................................................................................. kr. 3,38

Afsnit 2
Gruppe 6

2020

Pkt. Tillægs- eller fradragspriser.

69. Kapsler og andre inddækninger af metal eller plast inkl. 
hjørner, fastgjort med søm eller skruer, inkl. nødvendig for-
boring, pr. m ...................................................................... kr. 13,82

 70. Udskæring i pap for udluftningshætter og tagbrønde inkl. 
montering, pr. stk. .............................................................. kr. 9,84

 71. Montering af spændebånd omkring rør og lign.,  
pr. stk. ............................................................................. kr.  15,67

Inddækning med dug af pvc eller gummi.

 72. Rundmål t.o.m. 250 cm, pr. stk. ......................................... kr.  29,49

 73. Rundmål t.o.m. 450 cm, pr. stk........................................... kr.  49,17 

 74. Rundmål t.o.m. 650 cm, pr. stk. ......................................... kr.  68,82

 75. Rundmål over 650 cm, pr. m  ............................................. kr.  11,30

 76. Randzoner, pr. m ............................................................... kr.  11,30

 77. Ekstra fastgørelse med skruer/selvskærende skruer eller 
boreskruer,pr. stk. ............................................................. kr.  4,20

 78. Ekstra fastgørelse i beton, inkl. hulboring i beton, skrue og 
plugs, pr. stk. ..................................................................... kr.  8,08

79. Fejning af tag, pr. m2  ......................................................... kr. 1,52

Henvisninger.

 80. Dug oplagt som listebeklædning betales efter punkterne 13 
t.o.m. 18.

 81. Fugning betales efter afsnit 10, gruppe 3.

Afsnit 2
Gruppe 6

2020

Tagbeklædning med tagpap og tagdug.

Pkt. Underpap i ruller t.o.m. 100 cm 
bredde, t.o.m. 3,5 kg pr. m2 sømmet 
på træ/finér eller løst udlagt med 
klæbning i samling.

A
t.o.m.

500 m2

B
t.o.m.

1500 m2

C 
over

1500 m2

1. Stigning t.o.m. 20o, pr. m2  ................ kr. 10,45  9,05  8,05

2. Stigning t.o.m. 30o, pr. m2  ...............  kr.  11,02 9,56 8,51

3. Stigning over 30o, pr. m2  .................  kr. 11,91 10,34  9,20

Pap i ruller t.o.m. 100 cm bredde, t.o.m. 5,0 kg. pr. m2, brændt eller 
fuldklæbet på hele fladen på beton, stål, finér, pap, fiberplader og 
mineraluldsisoleringsplader.

4. Stigning t.o.m. 20o, pr. m2  ................ kr.  19,25  16,70  14,84

5. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 20,26  17,57  15,63

6. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  21,86  18,99  16,86

Pap med belægning i ruller t.o.m. 100 cm bredde, t.o.m. 5,0 kg. pr. 
m2, brændt eller fuldklæbet på hele fladen på beton, stål, finér, 
pap, fiberplader og mineraluldsisoleringsplader.

7. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr.  22,81  19,78  17,55

8. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr.  23,95 20,81  18,47

9. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  25,80  22,40  19,90 

Tagpapshingels, inkl. almindelig sømning.

10. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr.  33,79  29,35  26,06

11. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr.  35,59 30,88  27,42

12. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  38,42  33,33  29,62
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Afsnit 2
Gruppe 6

2020

Pkt. Protokollater.

1. Inddækning i henhold til punkt 29-32 samt 72-75 udløser ik-
ke fladetillæg.

2. Hvor pap svejses lodret på udvendigt murværk i ét stykke, 
betales 1 fladetillæg – punkt 22 og 62. 

3. Inddækningen i randzoner udløser ikke fladetillæg – punkt 
33 og 76. 

4. Hvor der kun udlægges isolering, betales dette efter afsnit 7, 
gruppe 1.
Fastgørelse af isolering betales efter afsnit 10.

5. Opvarmning af asfalt akkorderes.

Afsnit 2
Gruppe 6

2020

Pkt. Listedækning inkl. kapper, overpap og lister. Listeafstand t.o.m. 
65 cm.

A
t.o.m.

500 m2

B
t.o.m.

1500 m2

C 
over

1500 m2

13. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 80,66 70,01  62,15

14. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 81,85 71,06  63,07

15. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  83,35  72,35  64,21

Listedækning inkl. kapper, overpap og lister. Listeafstand t.o.m. 
105 cm.

16. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 60,02  52,12  46,25

17. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 61,17  53,13  47,14

18. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  63,04  54,73  48,59

Strygning med asfalt eller grunder.

19. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 5,34 4,65  4,14

20. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 5,60 4,89 4,32 

21. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  6,07  5,25 4,71 

Tillægs- eller fradragspriser.

22. Tillæg for antal flader der indgår i den enkelte akkord,
pr. stk. flade pr. lag ............................................................ kr.  53,27

23. Skrå snit, pr. m .................................................................. kr. 6,65

24. Samlinger klæbet med kold asfalt, selvklæbende strimler el-
ler brændt i samling, pr. m ................................................. kr. 2,31

25. Trekantlister på tagbeklædning i randarealer t.o.m. 5 cm
pr. m .................................................................................. kr. 3,38

Afsnit 2
Gruppe 7

2020

Udhæng.
Opsætning af materialer, ru eller høvlet, behandlet eller ubehandlet, inkl. 
hjørner. 
Brædder eller lister t.o.m. 25 mm tykkelse, krydsfinér t.o.m. 22 mm tykkelse.
Eternit, glasal m.v. t.o.m. 10 mm tykkelse.
Metalplader t.o.m. 1,5 mm tykkelse.
Ved pladematerialer er fastgørelse med søm eller skruer, inkl. boring og al-
mindelig opretning, bånd eller papstrimler bag samlinger samt sløjfer i tvær-
samlinger indeholdt i priserne.
Sternlinien + længden på vindskeden er mængden, der danner grundlag for 
gradueringen.
Underbeklædning opmåles efter centerlinien.
Gradueringen beregnes af punkterne 5 t.o.m. 16.
Som udhæng regnes alt arbejde udført i udvendige arealer.

Pkt. Graduering af udhæng.

1. T.o.m. 50 m udhæng, tillægges ............................................ 10%

2. T.o.m. 100 m udhæng, tillægges ........................................... 4%

3. Over 150 m udhæng, fradrages .......................................... 2%

4. Over 200 m udhæng, fradrages ........................................... 4%

Udhæng. A B C D 

Bredde t.o.m. 25 cm 50 cm 75 cm 100 cm

5. Facadeudhæng udført af lister 
mellem lægter, ovenpå spær, 
inkl. almindelig tilskæring,
pr. m .................................... kr. 
Overstiger breddemålet 100 cm 
betales arealet, pr. m2  ......... kr. 

 5,99 10,40 14,92  19,41

 19,41

Afsnit 2
Gruppe 7

2020

Udhæng.
Opsætning af materialer, ru eller høvlet, behandlet eller ubehandlet, inkl. 
hjørner. 
Brædder eller lister t.o.m. 25 mm tykkelse, krydsfinér t.o.m. 22 mm tykkelse.
Eternit, glasal m.v. t.o.m. 10 mm tykkelse.
Metalplader t.o.m. 1,5 mm tykkelse.
Ved pladematerialer er fastgørelse med søm eller skruer, inkl. boring og al-
mindelig opretning, bånd eller papstrimler bag samlinger samt sløjfer i tvær-
samlinger indeholdt i priserne.
Sternlinien + længden på vindskeden er mængden, der danner grundlag for 
gradueringen.
Underbeklædning opmåles efter centerlinien.
Gradueringen beregnes af punkterne 5 t.o.m. 16.
Som udhæng regnes alt arbejde udført i udvendige arealer.

Pkt. Graduering af udhæng.

1. T.o.m. 50 m udhæng, tillægges ............................................ 10%

2. T.o.m. 100 m udhæng, tillægges ........................................... 4%

3. Over 150 m udhæng, fradrages .......................................... 2%

4. Over 200 m udhæng, fradrages ........................................... 4%

Udhæng. A B C D 

Bredde t.o.m. 25 cm 50 cm 75 cm 100 cm

5. Facadeudhæng udført af lister 
mellem lægter, ovenpå spær, 
inkl. almindelig tilskæring,
pr. m .................................... kr. 
Overstiger breddemålet 100 cm 
betales arealet, pr. m2  ......... kr. 

 5,99 10,40 14,92  19,41

 19,41
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Afsnit 2
Gruppe 6

2020

Pkt. Listedækning inkl. kapper, overpap og lister. Listeafstand t.o.m. 
65 cm.

A
t.o.m.

500 m2

B
t.o.m.

1500 m2

C 
over

1500 m2

13. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 80,66 70,01  62,15

14. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 81,85 71,06  63,07

15. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  83,35  72,35  64,21

Listedækning inkl. kapper, overpap og lister. Listeafstand t.o.m. 
105 cm.

16. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 60,02  52,12  46,25

17. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 61,17  53,13  47,14

18. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  63,04  54,73  48,59

Strygning med asfalt eller grunder.

19. Stigning t.o.m. 20°, pr. m2 ................ kr. 5,34 4,65  4,14

20. Stigning t.o.m. 30°, pr. m2 ................ kr. 5,60 4,89 4,32 

21. Stigning over 30°, pr. m2 .................. kr.  6,07  5,25 4,71 

Tillægs- eller fradragspriser.

22. Tillæg for antal flader der indgår i den enkelte akkord,
pr. stk. flade pr. lag ............................................................ kr.  53,27

23. Skrå snit, pr. m .................................................................. kr. 6,65

24. Samlinger klæbet med kold asfalt, selvklæbende strimler el-
ler brændt i samling, pr. m ................................................. kr. 2,31

25. Trekantlister på tagbeklædning i randarealer t.o.m. 5 cm
pr. m .................................................................................. kr. 3,38

Afsnit 2
Gruppe 7

2020

Udhæng.
Opsætning af materialer, ru eller høvlet, behandlet eller ubehandlet, inkl. 
hjørner. 
Brædder eller lister t.o.m. 25 mm tykkelse, krydsfinér t.o.m. 22 mm tykkelse.
Eternit, glasal m.v. t.o.m. 10 mm tykkelse.
Metalplader t.o.m. 1,5 mm tykkelse.
Ved pladematerialer er fastgørelse med søm eller skruer, inkl. boring og al-
mindelig opretning, bånd eller papstrimler bag samlinger samt sløjfer i tvær-
samlinger indeholdt i priserne.
Sternlinien + længden på vindskeden er mængden, der danner grundlag for 
gradueringen.
Underbeklædning opmåles efter centerlinien.
Gradueringen beregnes af punkterne 5 t.o.m. 16.
Som udhæng regnes alt arbejde udført i udvendige arealer.

Pkt. Graduering af udhæng.

1. T.o.m. 50 m udhæng, tillægges ............................................ 10%

2. T.o.m. 100 m udhæng, tillægges ........................................... 4%

3. Over 150 m udhæng, fradrages .......................................... 2%

4. Over 200 m udhæng, fradrages ........................................... 4%

Udhæng. A B C D 

Bredde t.o.m. 25 cm 50 cm 75 cm 100 cm

5. Facadeudhæng udført af lister 
mellem lægter, ovenpå spær, 
inkl. almindelig tilskæring,
pr. m .................................... kr. 
Overstiger breddemålet 100 cm 
betales arealet, pr. m2  ......... kr. 

 5,99 10,40 14,92  19,41

 19,41

Afsnit 2
Gruppe 7

2020

Udhæng.
Opsætning af materialer, ru eller høvlet, behandlet eller ubehandlet, inkl. 
hjørner. 
Brædder eller lister t.o.m. 25 mm tykkelse, krydsfinér t.o.m. 22 mm tykkelse.
Eternit, glasal m.v. t.o.m. 10 mm tykkelse.
Metalplader t.o.m. 1,5 mm tykkelse.
Ved pladematerialer er fastgørelse med søm eller skruer, inkl. boring og al-
mindelig opretning, bånd eller papstrimler bag samlinger samt sløjfer i tvær-
samlinger indeholdt i priserne.
Sternlinien + længden på vindskeden er mængden, der danner grundlag for 
gradueringen.
Underbeklædning opmåles efter centerlinien.
Gradueringen beregnes af punkterne 5 t.o.m. 16.
Som udhæng regnes alt arbejde udført i udvendige arealer.

Pkt. Graduering af udhæng.

1. T.o.m. 50 m udhæng, tillægges ............................................ 10%

2. T.o.m. 100 m udhæng, tillægges ........................................... 4%

3. Over 150 m udhæng, fradrages .......................................... 2%

4. Over 200 m udhæng, fradrages ........................................... 4%

Udhæng. A B C D 

Bredde t.o.m. 25 cm 50 cm 75 cm 100 cm

5. Facadeudhæng udført af lister 
mellem lægter, ovenpå spær, 
inkl. almindelig tilskæring,
pr. m .................................... kr. 
Overstiger breddemålet 100 cm 
betales arealet, pr. m2  ......... kr. 

 5,99 10,40 14,92  19,41

 19,41
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Afsnit 2
Gruppe 7

2020

Pkt. Udhæng. A B C D 

Bredde t.o.m. 25 cm 50 cm 75 cm 100 cm

6. Gavludhæng udført af lister 
mellem lægter, ovenpå spær på 
tværs af mur/vindskede inkl. til-
skæring, pr. m ..................... kr. 
Overstiger breddemålet 100 cm 
betales arealet, pr. m2  ......... kr. 

 23,83  23,83  23,83  23,83

 23,83

7. Underbeklædning ved gavle 
med lister/brædder med eller 
uden pløjning, på tværs af 
mur/vindskede inkl. almindelig 
tilskæring, pr. m ................... kr. 
Overstiger breddemålet 100 cm 
betales arealet, pr. m2  ......... kr. 

 43,30  43,30  43,30  43,30

 43,30

8. Underbeklædning med lister-
/brædder med eller uden pløj-
ning inkl. almindelig til-skæring, 
pr. m .................................... kr. 
Overstiger breddemålet 100 cm 
betales arealet, pr. m2  ......... kr. 

 13,19  23,93  34,41  43,30

 43,30

9. Enkelt bræt som underbeklæd-
ning, pr. m ........................... kr.  5,28

10. Punkterne 5-6-7-8 og 9 inde-
holder ikke fastgørelse med 
skruer. 

11. Underbeklædning med bredde-
skårne finerplader og lign. 
ekskl. underlag, pr. m .......... kr. 
Overstiger breddemålet 100 cm 
betales arealet, pr. m2 .......... kr. 

 15,01  19,32  23,45  27,99

 27,99

Afsnit 2
Gruppe 7

2020

Pkt. Udhæng. A B C D 

Bredde t.o.m. 25 cm 50 cm 75 cm 100 cm

6. Gavludhæng udført af lister 
mellem lægter, ovenpå spær på 
tværs af mur/vindskede inkl. til-
skæring, pr. m ..................... kr. 
Overstiger breddemålet 100 cm 
betales arealet, pr. m2  ......... kr. 

 23,83  23,83  23,83  23,83

 23,83

7. Underbeklædning ved gavle 
med lister/brædder med eller 
uden pløjning, på tværs af 
mur/vindskede inkl. almindelig 
tilskæring, pr. m ................... kr. 
Overstiger breddemålet 100 cm 
betales arealet, pr. m2  ......... kr. 

 43,30  43,30  43,30  43,30

 43,30

8. Underbeklædning med lister-
/brædder med eller uden pløj-
ning inkl. almindelig til-skæring, 
pr. m .................................... kr. 
Overstiger breddemålet 100 cm 
betales arealet, pr. m2  ......... kr. 

 13,19  23,93  34,41  43,30

 43,30

9. Enkelt bræt som underbeklæd-
ning, pr. m ........................... kr.  5,28

10. Punkterne 5-6-7-8 og 9 inde-
holder ikke fastgørelse med 
skruer. 

11. Underbeklædning med bredde-
skårne finerplader og lign. 
ekskl. underlag, pr. m .......... kr. 
Overstiger breddemålet 100 cm 
betales arealet, pr. m2 .......... kr. 

 15,01  19,32  23,45  27,99

 27,99

Afsnit 2
Gruppe 7

2020

Pkt. Udhæng. A B C D 

Bredde t.o.m. 25 cm 50 cm 75 cm 100 cm

12. Underbeklædning med bredde-
skårne plader af eternit, glasal, 
glasfiber, hård PVC, plast-
laminater, steniplader og lign., 
metalplader t.o.m. 1,5 mm, pr. 
m ......................................... kr. 
Overstiger breddemålet 100 cm 
betales arealet, pr. m2 ...........kr. 
Popnitter ved samlinger er in-
deholdt i priserne. 

20,76  25,80 30,86  36,08

 36,08

13. Stern/vindskede af brædder,
pr. m .................................... kr.  14,37  28,01  37,09 50,34

14. Enkelt bræt som stern/vind-
skede, pr. m ......................... kr. 10,06

15. Stern/vindskede af bredde-
skårne finerplader og lign., 
ekskl. underlag, pr. m .......... kr.  15,01  19,32 

  
 23,45  27,99

16. Stern/vindskede af bredde-
skårne plader af eternit, glasal, 
glasfiber, hård PVC, plast-
laminater, steniplader og lign., 
metalplader t.o.m. 1,5 mm, 
ekskl. underlag, pr. m .......... kr. 
Popnitter ved samlinger er in-
deholdt i priserne.

20,76  25,80 30,86  36,08

Tillægspriser.

17. Underbeklædning anbragt på skrå eller smig med hældning 
over 20º, pr. m ....................................................................  kr. 6,65

Afsnit 2
Gruppe 7

2020

Pkt. Udhæng. A B C D 

Bredde t.o.m. 25 cm 50 cm 75 cm 100 cm

12. Underbeklædning med bredde-
skårne plader af eternit, glasal, 
glasfiber, hård PVC, plast-
laminater, steniplader og lign., 
metalplader t.o.m. 1,5 mm, pr. 
m ......................................... kr. 
Overstiger breddemålet 100 cm 
betales arealet, pr. m2 ...........kr. 
Popnitter ved samlinger er in-
deholdt i priserne. 

20,76  25,80 30,86  36,08

 36,08

13. Stern/vindskede af brædder,
pr. m .................................... kr.  14,37  28,01  37,09 50,34

14. Enkelt bræt som stern/vind-
skede, pr. m ......................... kr. 10,06

15. Stern/vindskede af bredde-
skårne finerplader og lign., 
ekskl. underlag, pr. m .......... kr.  15,01  19,32 

  
 23,45  27,99

16. Stern/vindskede af bredde-
skårne plader af eternit, glasal, 
glasfiber, hård PVC, plast-
laminater, steniplader og lign., 
metalplader t.o.m. 1,5 mm, 
ekskl. underlag, pr. m .......... kr. 
Popnitter ved samlinger er in-
deholdt i priserne.

20,76  25,80 30,86  36,08

Tillægspriser.

17. Underbeklædning anbragt på skrå eller smig med hældning 
over 20º, pr. m ....................................................................  kr. 6,65
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Afsnit 2
Gruppe 7

2020

Pkt. Udhæng. A B C D 

Bredde t.o.m. 25 cm 50 cm 75 cm 100 cm

12. Underbeklædning med bredde-
skårne plader af eternit, glasal, 
glasfiber, hård PVC, plast-
laminater, steniplader og lign., 
metalplader t.o.m. 1,5 mm, pr. 
m ......................................... kr. 
Overstiger breddemålet 100 cm 
betales arealet, pr. m2 ...........kr. 
Popnitter ved samlinger er in-
deholdt i priserne. 

20,76  25,80 30,86  36,08

 36,08

13. Stern/vindskede af brædder,
pr. m .................................... kr.  14,37  28,01  37,09 50,34

14. Enkelt bræt som stern/vind-
skede, pr. m ......................... kr. 10,06

15. Stern/vindskede af bredde-
skårne finerplader og lign., 
ekskl. underlag, pr. m .......... kr.  15,01  19,32 

  
 23,45  27,99

16. Stern/vindskede af bredde-
skårne plader af eternit, glasal, 
glasfiber, hård PVC, plast-
laminater, steniplader og lign., 
metalplader t.o.m. 1,5 mm, 
ekskl. underlag, pr. m .......... kr. 
Popnitter ved samlinger er in-
deholdt i priserne.

20,76  25,80 30,86  36,08

Tillægspriser.

17. Underbeklædning anbragt på skrå eller smig med hældning 
over 20º, pr. m ....................................................................  kr. 6,65

Afsnit 2
Gruppe 7

2020

Pkt. Udhæng. A B C D 

Bredde t.o.m. 25 cm 50 cm 75 cm 100 cm

12. Underbeklædning med bredde-
skårne plader af eternit, glasal, 
glasfiber, hård PVC, plast-
laminater, steniplader og lign., 
metalplader t.o.m. 1,5 mm, pr. 
m ......................................... kr. 
Overstiger breddemålet 100 cm 
betales arealet, pr. m2 ...........kr. 
Popnitter ved samlinger er in-
deholdt i priserne. 

20,76  25,80 30,86  36,08

 36,08

13. Stern/vindskede af brædder,
pr. m .................................... kr.  14,37  28,01  37,09 50,34

14. Enkelt bræt som stern/vind-
skede, pr. m ......................... kr. 10,06

15. Stern/vindskede af bredde-
skårne finerplader og lign., 
ekskl. underlag, pr. m .......... kr.  15,01  19,32 

  
 23,45  27,99

16. Stern/vindskede af bredde-
skårne plader af eternit, glasal, 
glasfiber, hård PVC, plast-
laminater, steniplader og lign., 
metalplader t.o.m. 1,5 mm, 
ekskl. underlag, pr. m .......... kr. 
Popnitter ved samlinger er in-
deholdt i priserne.

20,76  25,80 30,86  36,08

Tillægspriser.

17. Underbeklædning anbragt på skrå eller smig med hældning 
over 20º, pr. m ....................................................................  kr. 6,65
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Afsnit 2
Gruppe 7

2020

Pkt. Tillægspriser.

18. Stern eller vindskeder, der ikke monteres lodret eller vinkelret 
på spær eller spærfod, tillægges pr. m ...............................  kr. 6,65

19. Udskæring i vindskeder for tagsten, pr. stk. .......................  kr.  8,02

20. Breddeskårne fodplader t.o.m. 30 cm bredde ekskl. udskæ-
ringer inkl. underlag, pr. m ..................................................  kr.  9,20

 21. Metal fodplade som Højslev, pr. m .....................................  kr.  23,99

 22. Underlag for udhæng af brædder eller lægter, pr. m ..........  kr. 3,86

22A Pr. påbegyndt 7 mm overtykkelse tillægges punkterne 5-9, 13 
og 14   5%

Inddækninger.

23. Kapsler og andre inddækninger af metal eller plast inkl. hjør-
ner, fastgjort med søm eller skruer, inkl. nødvendig forboring
t.o.m. 200 mm udfoldet mål, pr. m ......................................  kr. 13,82

 24. Dækbrædder af træ inkl. hjørner og fastgjort med søm eller 
skruer, pr. m .......................................................................  kr.  4,23

Vindbrædder/plader.

 25. Lodrette vindbrædder/plader t.o.m. 30 cm bredde, inkl. evt. 
underlag, pr. stk. .................................................................  kr. 11,98

 26. Vindbrædder/plader mellem spær t.o.m. 30 cm bredde der 
følger taghældningen inkl. evt. underlag, pr. stk. ................  kr.  21,51

 27. Vindbrædder/plader over 30 cm t.o.m. 50 cm bredde, tillæg-
ges pr. stk. ..........................................................................  kr.  4,00

Snit.

 28. Snit i krydsfiner/brædder ud over almindelig afkortning,
pr. m ...................................................................................  kr.  3,00

 29. Snit i eternit, glasal, glasfiber, hård PVC, plastlaminater samt 
metalplader t.o.m. 1,5 mm ud over almindelig afkortning, pr. m 
............................................................................................  kr. 5,60

Afsnit 2
Gruppe 7

2020

Pkt. Snit. 

30. Snit i stenbelagte plader ud over almindelig afkortning,
pr. m ...................................................................................  kr.  11,10

 31. Tæt tilskæring med forstrygning i lægter/lister, pr. m .........  kr. 5,56

 32. Tæt tilskæring med forstrygning i krydsfiner eller lign. t.o.m. 
22 mm tykkelse, pr. m ........................................................  kr. 5,96

 33. Tæt tilskæring med forstrygning i eternit eller lign. t.o.m. 10 
mm tykkelse, pr. m .............................................................  kr.  11,25

 34. Netlon tagrumsventilation, pr. m .........................................  kr. 3,86

 35. Pap, plastnet, metalnet eller lign. t.o.m. 60 cm i bredde,
pr. m ...................................................................................  kr.
Eventuelt snit i metalnet betales efter pkt. 29. 

5,78

Henvisninger.

 36. Fugning eller skumning beregnes efter afsnit 10, gruppe 3.

 37. Galger, nedstropninger og beslag betales efter afsnit 1.

 38. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

 39. Som underlag betragtes brædder/lægter/lister t.o.m. 40 cm2,
der anbringes på langs/tværs af spær uden at ændre spærets 
udvendige profil.

40. Stern og vindskeder af brædder eller plader over 100 cm 
bredde (punkterne 13-14-15-16), betales efter afsnit 6, gruppe 
4-5-6 eller 7.

 41. Underlag af gummibånd bag underbeklædning og stern-
beklædning og som ikke opsættes i samlinger, betales efter 
punkt 22. 
Underlag af papstrimmel betales efter afsnit 7, gruppe 1, 
punkt 35. 

 42. Pap, plastnet, metalnet eller lign. over 60 cm i bredde, betales 
efter afsnit 7, gruppe 1, punkterne 20 og 21.
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Afsnit 2
Gruppe 7

2020

Pkt. Snit.

30. Snit i stenbelagte plader ud over almindelig afkortning,
pr. m ................................................................................... kr. 11,10

31. Tæt tilskæring med forstrygning i lægter/lister, pr. m ......... kr. 5,56

32. Tæt tilskæring med forstrygning i krydsfiner eller lign. t.o.m. 
22 mm tykkelse, pr. m ........................................................ kr. 5,96

33. Tæt tilskæring med forstrygning i eternit eller lign. t.o.m. 10 
mm tykkelse, pr. m ............................................................. kr. 11,25

34. Netlon tagrumsventilation, pr. m ......................................... kr. 3,86

35. Pap, plastnet, metalnet eller lign. t.o.m. 60 cm i bredde,
pr. m ................................................................................... kr.
Eventuelt snit i metalnet betales efter pkt. 29.

5,78

Henvisninger.

36. Fugning eller skumning beregnes efter afsnit 10, gruppe 3.

37. Galger, nedstropninger og beslag betales efter afsnit 1.

38. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

39. Som underlag betragtes brædder/lægter/lister t.o.m. 40 cm2,
der anbringes på langs/tværs af spær uden at ændre spærets 
udvendige profil.

40. Stern og vindskeder af brædder eller plader over 100 cm 
bredde (punkterne 13-14-15-16), betales efter afsnit 6, gruppe 
4-5-6 eller 7.

41. Underlag af gummibånd bag underbeklædning og stern-
beklædning og som ikke opsættes i samlinger, betales efter 
punkt 22.
Underlag af papstrimmel betales efter afsnit 7, gruppe 1, 
punkt 41.

42. Pap, plastnet, metalnet eller lign. over 60 cm i bredde, betales 
efter afsnit 10, gruppe 8, punkterne 1B og 2B.

Afsnit 2
Gruppe 7

2020

Pkt. Snit. 

30. Snit i stenbelagte plader ud over almindelig afkortning,
pr. m ...................................................................................  kr.  11,10

 31. Tæt tilskæring med forstrygning i lægter/lister, pr. m .........  kr. 5,56

 32. Tæt tilskæring med forstrygning i krydsfiner eller lign. t.o.m. 
22 mm tykkelse, pr. m ........................................................  kr. 5,96

 33. Tæt tilskæring med forstrygning i eternit eller lign. t.o.m. 10 
mm tykkelse, pr. m .............................................................  kr.  11,25

 34. Netlon tagrumsventilation, pr. m .........................................  kr. 3,86

 35. Pap, plastnet, metalnet eller lign. t.o.m. 60 cm i bredde,
pr. m ...................................................................................  kr.
Eventuelt snit i metalnet betales efter pkt. 29. 

5,78

Henvisninger.

 36. Fugning eller skumning beregnes efter afsnit 10, gruppe 3.

 37. Galger, nedstropninger og beslag betales efter afsnit 1.

 38. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

 39. Som underlag betragtes brædder/lægter/lister t.o.m. 40 cm2,
der anbringes på langs/tværs af spær uden at ændre spærets 
udvendige profil.

40. Stern og vindskeder af brædder eller plader over 100 cm 
bredde (punkterne 13-14-15-16), betales efter afsnit 6, gruppe 
4-5-6 eller 7.

 41. Underlag af gummibånd bag underbeklædning og stern-
beklædning og som ikke opsættes i samlinger, betales efter 
punkt 22. 
Underlag af papstrimmel betales efter afsnit 7, gruppe 1, 
punkt 35. 

 42. Pap, plastnet, metalnet eller lign. over 60 cm i bredde, betales 
efter afsnit 7, gruppe 1, punkterne 20 og 21.
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Afsnit 2
Gruppe 8

2020

Ovenlyskuppel, ovenlysvinduer og lyskasser inkl. fast-
gørelse med vinkler, søm eller skruer.
Priserne gradueres efter nedenstående skala i forhold til det antal ovenlys 
der indgår i den tildelte akkord.
Ovenlyskupler, -karme, -vinduer samt lyskasser gradueres hver for sig.

Pkt. Graduering.

1. T.o.m. 2 stk. tillægges ............................................................ 25%

2. T.o.m. 5 stk. tillægges ............................................................ 10%

3. T.o.m. 10 stk. tillægges .......................................................... 5%

4. Over 20 stk. fradrages ......................................................... 10%

Ovenlyskuppel uanset overfladebehandling inkl. udpakning. 
Sammenlagt mål (længde + bredde).

5. Ovenlyskuppel t.o.m. 225 cm, pr. stk. ................................  kr. 30,18

6. Ovenlyskuppel t.o.m. 325 cm, pr. stk. ................................  kr.  51,49

7. Ovenlyskuppel t.o.m. 425 cm, pr. stk. ................................  kr.  79,91

8. Ovenlyskuppel over 425 cm, tillægges pr. påbegyndt 25 cm 
overmål, pr. stk. ..................................................................  kr.  7,10

Ovenlyskarm uanset overfladebehandling inkl. udpakning.
Sammenlagt mål (længde + bredde).

9. Ovenlyskarm t.o.m. 225 cm, karmtræ t.o.m. 45 mm tykkelse, 
pr. stk. ................................................................................  kr.  67,43

10. Ovenlyskarm t.o.m. 325 cm, karmtræ t.o.m. 45 mm tykkelse, 
pr. stk. ................................................................................  kr. 90,57

11. Ovenlyskarm t.o.m. 425 cm, karmtræ t.o.m. 45 mm tykkelse, 
pr. stk. ................................................................................  kr.  120,74

12. Ovenlyskarm over 425 cm tillægges pr. påbegyndt 25 cm 
overmål, pr. stk. ..................................................................  kr. 7,55

Afsnit 2
Gruppe 8

2020

Ovenlyskuppel, ovenlysvinduer og lyskasser inkl. fast-
gørelse med vinkler, søm eller skruer.
Priserne gradueres efter nedenstående skala i forhold til det antal ovenlys 
der indgår i den tildelte akkord.
Ovenlyskupler, -karme, -vinduer samt lyskasser gradueres hver for sig.

Pkt. Graduering.

1. T.o.m. 2 stk. tillægges ............................................................ 25%

2. T.o.m. 5 stk. tillægges ............................................................ 10%

3. T.o.m. 10 stk. tillægges .......................................................... 5%

4. Over 20 stk. fradrages ......................................................... 10%

Ovenlyskuppel uanset overfladebehandling inkl. udpakning. 
Sammenlagt mål (længde + bredde).

5. Ovenlyskuppel t.o.m. 225 cm, pr. stk. ................................  kr. 30,18

6. Ovenlyskuppel t.o.m. 325 cm, pr. stk. ................................  kr.  51,49

7. Ovenlyskuppel t.o.m. 425 cm, pr. stk. ................................  kr.  79,91

8. Ovenlyskuppel over 425 cm, tillægges pr. påbegyndt 25 cm 
overmål, pr. stk. ..................................................................  kr.  7,10

Ovenlyskarm uanset overfladebehandling inkl. udpakning.
Sammenlagt mål (længde + bredde).

9. Ovenlyskarm t.o.m. 225 cm, karmtræ t.o.m. 45 mm tykkelse, 
pr. stk. ................................................................................  kr.  67,43

10. Ovenlyskarm t.o.m. 325 cm, karmtræ t.o.m. 45 mm tykkelse, 
pr. stk. ................................................................................  kr. 90,57

11. Ovenlyskarm t.o.m. 425 cm, karmtræ t.o.m. 45 mm tykkelse, 
pr. stk. ................................................................................  kr.  120,74

12. Ovenlyskarm over 425 cm tillægges pr. påbegyndt 25 cm 
overmål, pr. stk. ..................................................................  kr. 7,55
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Afsnit 2
Gruppe 8

2020

Pkt. Montering.

13. Montering af udskyderstang, pr. stk. ..................................  kr.  6,19

14. Montering af kasselukkebeslag, pr. stk. .............................  kr. 9,76

15. Montering af spindeloplukke, manuelt betjent, pr. stk. ........  kr.  35,52

Lyskasser.

16. Beklædninger til lyskasser af brædder eller plader t.o.m. 25 
mm tykkelse, pr. m2  ............................................................  kr.  48,48

16A Beklædning opsat som mellemlag i lyskasse af plader t.o.m. 
16 mm tykkelse, pr. m2  .......................................................  kr.  41,24

17. Skrå snit, pr. m ...................................................................  kr.  12,70

18. Indfatninger inkl. hjørner, sømmet, pr. m ............................  kr. 8,88

19. Leveres lyskasser samlede til opsætning, betales af punkter-
ne 16-17 og 18 ........................................................................  60%

20. Leveres lyskasser tilskåret til samling og opsætning, betales 
af punkterne 16-17 og 18  ........................................................  40%

21. Tilskæring og tilpasning af færdigsamlede lyskasser, 
pr. m ...................................................................................  kr.  15,07

22. Underlag af brædder eller lægter t.o.m. 48 cm2, inkl. opklods-
ninger, for ovenlys/lyskasser, pr. m ....................................  kr.  7,10

23. Arbejde med færdigbehandlede lyskasser tillægges ............... 15%

Velux ovenlysvinduer eller lign. uanset overfladebehandling og 
med isat 2-lags glas.
Sammenlagt mål (længde + bredde).

24. Ovenlysvindue t.o.m. 225 cm, pr. stk. ................................  kr. 104,13

25. Ovenlysvindue t.o.m. 325 cm, pr. stk. ................................  kr.  146,59

26. Oplægning af ovenlys med thermoglas i 3 lag, tillægges ......... 43,75%

Afsnit 2
Gruppe 8

2020

Pkt. Montering.

13. Montering af udskyderstang, pr. stk. ..................................  kr.  6,19

14. Montering af kasselukkebeslag, pr. stk. .............................  kr. 9,76

15. Montering af spindeloplukke, manuelt betjent, pr. stk. ........  kr.  35,52

Lyskasser.

16. Beklædninger til lyskasser af brædder eller plader t.o.m. 25 
mm tykkelse, pr. m2  ............................................................  kr.  48,48

16A Beklædning opsat som mellemlag i lyskasse af plader t.o.m. 
16 mm tykkelse, pr. m2  .......................................................  kr.  41,24

17. Skrå snit, pr. m ...................................................................  kr.  12,70

18. Indfatninger inkl. hjørner, sømmet, pr. m ............................  kr. 8,88

19. Leveres lyskasser samlede til opsætning, betales af punkter-
ne 16-17 og 18 ........................................................................  60%

20. Leveres lyskasser tilskåret til samling og opsætning, betales 
af punkterne 16-17 og 18  ........................................................  40%

21. Tilskæring og tilpasning af færdigsamlede lyskasser, 
pr. m ...................................................................................  kr.  15,07

22. Underlag af brædder eller lægter t.o.m. 48 cm2, inkl. opklods-
ninger, for ovenlys/lyskasser, pr. m ....................................  kr.  7,10

23. Arbejde med færdigbehandlede lyskasser tillægges ............... 15%

Velux ovenlysvinduer eller lign. uanset overfladebehandling og 
med isat 2-lags glas.
Sammenlagt mål (længde + bredde).

24. Ovenlysvindue t.o.m. 225 cm, pr. stk. ................................  kr. 104,13

25. Ovenlysvindue t.o.m. 325 cm, pr. stk. ................................  kr.  146,59

26. Oplægning af ovenlys med thermoglas i 3 lag, tillægges ......... 43,75%
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Afsnit 2
Gruppe 8

2020

Pkt. Montering.

13. Montering af udskyderstang, pr. stk. ..................................  kr.  6,19

14. Montering af kasselukkebeslag, pr. stk. .............................  kr. 9,76

15. Montering af spindeloplukke, manuelt betjent, pr. stk. ........  kr.  35,52

Lyskasser.

16. Beklædninger til lyskasser af brædder eller plader t.o.m. 25 
mm tykkelse, pr. m2  ............................................................  kr.  48,48

16A Beklædning opsat som mellemlag i lyskasse af plader t.o.m. 
16 mm tykkelse, pr. m2  .......................................................  kr.  41,24

17. Skrå snit, pr. m ...................................................................  kr.  12,70

18. Indfatninger inkl. hjørner, sømmet, pr. m ............................  kr. 8,88

19. Leveres lyskasser samlede til opsætning, betales af punkter-
ne 16-17 og 18 ........................................................................  60%

20. Leveres lyskasser tilskåret til samling og opsætning, betales 
af punkterne 16-17 og 18  ........................................................  40%

21. Tilskæring og tilpasning af færdigsamlede lyskasser, 
pr. m ...................................................................................  kr.  15,07

22. Underlag af brædder eller lægter t.o.m. 48 cm2, inkl. opklods-
ninger, for ovenlys/lyskasser, pr. m ....................................  kr.  7,10

23. Arbejde med færdigbehandlede lyskasser tillægges ............... 15%

Velux ovenlysvinduer eller lign. uanset overfladebehandling og 
med isat 2-lags glas.
Sammenlagt mål (længde + bredde).

24. Ovenlysvindue t.o.m. 225 cm, pr. stk. ................................  kr. 104,13

25. Ovenlysvindue t.o.m. 325 cm, pr. stk. ................................  kr.  146,59

26. Oplægning af ovenlys med thermoglas i 3 lag, tillægges ......... 43,75%

Afsnit 2
Gruppe 8

2020

Pkt. Montering af færdigtildannede inddækninger og kapsler på Velux 
eller lign. vinduer.
Sammenlagt mål (længde + bredde).

27. Ovenlysvindue t.o.m. 225 cm, pr. stk. ................................  kr.  214,31

28. Ovenlysvindue t.o.m. 325 cm, pr. stk. ................................  kr.  250,02

Tillægspriser.

29. Arbejder ved kviste, ovenlys og lyskasser som er nævnt under 
afsnit 2, betales med gældende priser for disse arbejder, dog 
ekskl. graduering for gruppe 7. Graduering foretages efter 
gruppe 8, punkterne 1-2-3 og 4.

Arbejder ved kviste, ovenlys og lyskasser som ikke er nævnt un-
der afsnit 2, betales med gældende priser for disse arbejder, ekskl. 
graduering og tillægges:

30. For det enkelte areal under 3 m2 tillægges alt arbejde ............. 60%

31. For det enkelte areal under 5 m2 tillægges alt arbejde ............ 40%

Opsætning af færdigbehandlede fabriksfremstillede tilsætnings-
kasser, inkl. nødvendige tilskæring, evt. limning i vinduesnot, 
nødvendig beslag samt opsætning af dampspærre, inkl. afskæring 
og tape og efterisolering bag tilsætningen.
Sammenlagt mål (længde + bredde).

32. Tilsætningkasse t.o.m. 225 cm, pr. stk. ..............................  kr.  665,68

33. Tilsætningkasse t.o.m. 325 cm, pr. stk. ..............................  kr.  798,80

34. Påsætning af ekstra tilsætningselement i forbindelse med 
skunkvæg samt evt. bundstykke med udluftning, pr. stk. ...  kr.  266,28

Henvisninger.

35. Boring og propning betales efter afsnit 10, gruppe 2.

Afsnit 2
Gruppe 8

2020

Pkt. Montering af færdigtildannede inddækninger og kapsler på Velux 
eller lign. vinduer.
Sammenlagt mål (længde + bredde).

27. Ovenlysvindue t.o.m. 225 cm, pr. stk. ................................  kr.  214,31

28. Ovenlysvindue t.o.m. 325 cm, pr. stk. ................................  kr.  250,02

Tillægspriser.

29. Arbejder ved kviste, ovenlys og lyskasser som er nævnt under 
afsnit 2, betales med gældende priser for disse arbejder, dog 
ekskl. graduering for gruppe 7. Graduering foretages efter 
gruppe 8, punkterne 1-2-3 og 4.

Arbejder ved kviste, ovenlys og lyskasser som ikke er nævnt un-
der afsnit 2, betales med gældende priser for disse arbejder, ekskl. 
graduering og tillægges:

30. For det enkelte areal under 3 m2 tillægges alt arbejde ............. 60%

31. For det enkelte areal under 5 m2 tillægges alt arbejde ............ 40%

Opsætning af færdigbehandlede fabriksfremstillede tilsætnings-
kasser, inkl. nødvendige tilskæring, evt. limning i vinduesnot, 
nødvendig beslag samt opsætning af dampspærre, inkl. afskæring 
og tape og efterisolering bag tilsætningen.
Sammenlagt mål (længde + bredde).

32. Tilsætningkasse t.o.m. 225 cm, pr. stk. ..............................  kr.  665,68

33. Tilsætningkasse t.o.m. 325 cm, pr. stk. ..............................  kr.  798,80

34. Påsætning af ekstra tilsætningselement i forbindelse med 
skunkvæg samt evt. bundstykke med udluftning, pr. stk. ...  kr.  266,28

Henvisninger.

35. Boring og propning betales efter afsnit 10, gruppe 2.
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Afsnit 2
Gruppe 8

2020

Pkt. Henvisninger.

36. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

37. Fugning betales efter afsnit 10, gruppe 3.

Afsnit 2
Gruppe 8

2020

Pkt. Montering.

13. Montering af udskyderstang, pr. stk. ..................................  kr.  6,19

14. Montering af kasselukkebeslag, pr. stk. .............................  kr. 9,76

15. Montering af spindeloplukke, manuelt betjent, pr. stk. ........  kr.  35,52

Lyskasser.

16. Beklædninger til lyskasser af brædder eller plader t.o.m. 25 
mm tykkelse, pr. m2  ............................................................  kr.  48,48

16A Beklædning opsat som mellemlag i lyskasse af plader t.o.m. 
16 mm tykkelse, pr. m2  .......................................................  kr.  41,24

17. Skrå snit, pr. m ...................................................................  kr.  12,70

18. Indfatninger inkl. hjørner, sømmet, pr. m ............................  kr. 8,88

19. Leveres lyskasser samlede til opsætning, betales af punkter-
ne 16-17 og 18 ........................................................................  60%

20. Leveres lyskasser tilskåret til samling og opsætning, betales 
af punkterne 16-17 og 18  ........................................................  40%

21. Tilskæring og tilpasning af færdigsamlede lyskasser, 
pr. m ...................................................................................  kr.  15,07

22. Underlag af brædder eller lægter t.o.m. 48 cm2, inkl. opklods-
ninger, for ovenlys/lyskasser, pr. m ....................................  kr.  7,10

23. Arbejde med færdigbehandlede lyskasser tillægges ............... 15%

Velux ovenlysvinduer eller lign. uanset overfladebehandling og 
med isat 2-lags glas.
Sammenlagt mål (længde + bredde).

24. Ovenlysvindue t.o.m. 225 cm, pr. stk. ................................  kr. 104,13

25. Ovenlysvindue t.o.m. 325 cm, pr. stk. ................................  kr.  146,59

26. Oplægning af ovenlys med thermoglas i 3 lag, tillægges ......... 43,75%
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Gruppe 8
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Afsnit 2
Gruppe 9

2020

Diagonalskifer. 

Pkt. Diagonal dækning med skifer.

1. 300 x 300 mm med kit, pr. m2  .............................................  kr.  69,34

2. 400 x 400 mm med kit, pr. m2  .............................................  kr.  55,16

3. 600 x 600 mm med kit, pr. m2  .............................................  kr.  39,40

4. 300 x 300 mm uden kit, pr. m2  ............................................  kr. 60,69

5. 400 x 400 mm uden kit, pr. m2  ............................................  kr.  48,85

6. 600 x 600 mm uden kit, pr. m2  ............................................  kr.  36,25

7. Dækning af kviste, max. 10 m2 tillægges, pr. m2  ................  kr. 40,04

8. I ovennævnte priser er indeholdt gene for evt. undertag, for-
skalling og lign.. 

9. Materialet forudsættes leveret på taget, hvor det skal anven-
des.

10. Hvor materialet er leveret på udvendigt stillads og højden til 
tagfod overstiger 155 cm, tillægges pr. m2  .........................  kr.  4,09

11. Hvor materialet til 1-plans hus er leveret på jorden ved hver 
side af huset og derfra langes op på taget, tillægges,
pr. m2  ..................................................................................  kr.
Vandret transport på terræn besørges af mesteren, eller ak-
korderes.

6,97

12. Hvor materialet transporteres over rygning til modsatte side, 
tillægges for denne side, pr. m2...........................................  kr. 2,28

13. Snit ved kvist og ovenlys, pr. m ..........................................  kr.  21,54

14. Udskæring for skorsten eller tagvindue, pr. stk. .................  kr.  55,61

15. Tudsten af eternit til faldrør, pr. stk. ....................................  kr.  17,33

16. Ventilationseternitsten, pr. stk. ...........................................  kr.  27,66
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Afsnit 2
Gruppe 9

2020

Pkt. Diagonal dækning med skifer.

17. Udskæring for tagvinduer i lukket tag, pr. stk. ....................  kr.  225,01

18. Udskæring for skorsten, kvist, tagvindue, ovenlys o.lign. t.o.m. 
3 m2, fradrages ikke i arealet.

19. Zinkindskud, pr. stk. ...........................................................  kr. 2,14

20. Snit ved grat og/eller skotrende, pr. meter pr. side .............  kr. 40,66

21. Buet snit ved skotrende, pr. m ............................................  kr.  61,78

22. Skæring eller hugning af dæksten eller underligger, 
pr. stk. ................................................................................  kr. 2,24

23. Deling af hel sten til dæksten eller underligger, pr. stk. ......  kr.  1,05

24. Hjørneafskæring og hul til klamme i dæksten , pr. stk. .......  kr. 1,41

25. Underlag for metalrygning til grat og rygning, pr. m ............  kr.  5,22

26. Rygning og grat med hul og skrue, pr. m ...........................  kr.  32,69

27. Sammenskæring af 1 rygning og 2 grater eller 2 rygninger og 
1 grat, pr. sæt .....................................................................  kr.  75,08

28. Sammenskæring af 2 rygninger, pr. sæt ............................  kr.  34,13

29. Efterfølgende sammenskæringer, pr. sæt ..........................  kr.  34,13

30. Rygning med hætte t.o.m. 3 rør, inkl. skæring af rygning,
pr. stk. ................................................................................  kr.
Hætten måles som rygning.

 78,81

31. Indtil 225 m2 skifer på en bygning, tillægges m2-prisen............ 10%

Stigningstillæg.

32. Ved stigning på t.o.m. 70 cm pr. m, tillægges, pr. m2  .........  kr.  14,07

33. Pr. påbegyndt 10 cm større stigning tillægges yderligere, 
pr. m2  ..................................................................................  kr. 4,70
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Afsnit 2
Gruppe 9

2020

Pkt. Stigningstillæg.

34. Ved stigning på t.o.m. 70 cm pr. m, tillægges løbende m-
priser, pr. m ........................................................................  kr. 2,32

35. Pr. påbegyndt 10 cm større stigning tillægges yderligere, 
pr. m ...................................................................................  kr. 0,76

36. Fra vinkel (stigning 45º) til manzard tillægges pr. påbegyndt 
10 cm stigning, pr. m2  .........................................................  kr. 8,58

37. Fra vinkel (stigning 45º) til manzard tillægges pr. påbegyndt 
10 cm stigning, pr. m ..........................................................  kr. 1,61

38. Fra manzard til lodret betales prisen for manzardtag efter 2 m 
stigning på 1 m . 

Gammel bygning

39. For arbejde på gammel bygning og reparationsarbejde be-
tales efter priskurantens priser med et generelt tillæg på ........  20%

Mindre akkorder

40. Ved akkorder under 12 akkordtimer tillægges priskurantens 
priser .......................................................................................

Tillægget gælder ikke for reparations arbejde.

20%
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Afsnit 2
Gruppe 9

2020

Pkt. Etagetillægget gives til alt arbejde i dette afsnit.
Loftetagen regnes som etage. Loftetagens gulv over første bebo-
elseslag er beregningsgrundlaget for procentsatsen uanset om en 
del af tagarbejdet ligger under denne højde. 
I bygninger uden etageadskillelse beregnes etagehøjden til 3,25 m.
For tårndækning betales ikke etagetillæg.

41. Etagetillæg for 7. og 8. etage, tillægges 5 %

42. Etagetillæg for 9. og 10. etage, tillægges 8 %

43. Etagetillæg for 11. og 12. etage, tillægges 10 %

44. For hver yderligere etage over den 12. etage tillægges 1 %

Henvisning

45. Afdækning og stillads betales efter afsnit 10, gruppe 7.
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Afsnit 2
Gruppe 10

2020

Uddrag af landspriskurant for blikkenslagerarbejde -  
juli 2010

Uddraget kan bruges som grundlag for akkordering.

Uddraget ligger i Tarif under afsnit 2, gruppe 10.

Pkt. A B

Opsætning af halvrunde tagrender. Plast Plastbelagt
metal

0201 Tagrender oplagt indtil 40 cm, 
pr. m ................................................... kr.  12,60  19,48 

0305 Gæringer og T-gæringer at oplægge, pr. 
stk.  kr.  19,24  33,75 

0310 Ekspansions- og tudstykker,
pr. stk.  kr. 25,64  25,64

0311 Påsætning af endebund, pr. stk. .......  kr. 7,68 10,02

Opsætning af V-formede og firkantede tagrender.

0501 Tagrender oplagt t.o.m. 40 cm,
pr. m .................................................  kr.    33,03

0502 Over 40 cm tillægges pr. overskydende 
cm .....................................................  kr.   0,14 

0603 Gæringer at oplægge, pr. stk. ...........  kr.  55,24

0608 Påsætning af endebund, pr. stk. .......  kr. 10,03

0609 Påsætning af tudstykke, pr. stk. ........  kr.  25,64
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Afsnit 2
Gruppe 10

2020

Pkt. A B

Opsætning af V-formede og firkante-
de tagrender.

Plast Plastbelagt
metal

0611 Ekspansionsstykke med 2 stk. præ-
leverede bunde og overfald af påsætte, 
pr. stk.  kr.  25,64

Tagrender i øvrigt.

0901 Tagrender at oplægge i eksisterende 
ankre, pr. m ......................................  kr.  12,60  16,93

0903 Oplægning af tagrender fra lift betales 
med pr. m .........................................  kr.  12,60  16,93

0905 Nedtagning af tagrender med eller uden 
ankre, pr. m ......................................  kr.

Prisen er også gældende, hvis der bru-
ges lift.

 9,29  9,29

Tillægspriser til tagrender.

1004 Anbringes ankre mellem 47 cm og 60
cm, pr. m ...........................................  kr. 1,82 1,82 

1005 Anbringes ankre under 47 cm,
pr. m .................................................  kr. 2,37 2,37 

1006 Konsolankre at anbringe, tillæg 
pr. stk. ...............................................  kr.  1,01  1,01

1007 Ankre 26 x 6 mm (1” x ¼”), pr. m ......  kr. 0,89 0,89 

1008 Ankre 33 x 6 mm (1¼” x ¼”), 
pr. m .................................................  kr. 1,43 1,43 

1009 Ankre 40 x 7 mm, pr. m ....................  kr. 1,80 1,80

1010 Sværere ankre akkorderes.

1011 Bukning af ankre til flade tage indtil 40 
cm stigning pr. meter, pr. stk. ...........  kr. 0,89 0,89 
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cm stigning pr. meter, pr. stk. ...........  kr. 0,89 0,89 

Afsnit 2
Gruppe 10

2020

Pkt. A B

Tillægspriser til tagrender. Plast Plastbelagt
metal

1012 Skal ankre vrides, pr. stk. .................  kr. 2,37 2,37 

1016 Oplægning af tagrender, hvor først ank-
rene opsættes, og renderne først op-
lægges efter at tagbeklædning er udført 
betales med tillæg, pr. m ..................  kr. 4,55 4,55

1017 Er målet fra stillads til overkant af rende 
over 1,55 m, pr. m ............................  kr.
Tillægget betales for oplægning og ned-
tagning.

4,55 4,55 

1018 Oplægning af render med 2 indvendige 
vulste, pr. m ......................................  kr.  5,28  5,28

1023 Plastforkrog at påsætte, pr. stk. ........  kr.  3,15  3,15

1024 Rendeankre at afkorte, pr. stk. .........  kr. 3,37  3,37 

1025 Hvor undertag af enhver art er udlagt in-
den oplægning af rendeankre og render, 
betales pr. m .....................................  kr. 5,77 5,77

Oplægning af skotrender.

1202 Skotrender med vandkant t.o.m. 50 cm, 
pr. m .................................................  kr.    15,89

1204 Skotrender fordybet t.o.m. 50 cm,
pr. m .................................................  kr.    22,23

1206 Skotrender fordybet med vandkant 
t.o.m. 50 cm, pr. m ............................  kr.  23,22

Afsnit 2
Gruppe 10

2020

Pkt. A B

Tillægspriser til tagrender. Plast Plastbelagt
metal

1012 Skal ankre vrides, pr. stk. .................  kr. 2,37 2,37 

1016 Oplægning af tagrender, hvor først ank-
rene opsættes, og renderne først op-
lægges efter at tagbeklædning er udført 
betales med tillæg, pr. m ..................  kr. 4,55 4,55

1017 Er målet fra stillads til overkant af rende 
over 1,55 m, pr. m ............................  kr.
Tillægget betales for oplægning og ned-
tagning.

4,55 4,55 

1018 Oplægning af render med 2 indvendige 
vulste, pr. m ......................................  kr.  5,28  5,28

1023 Plastforkrog at påsætte, pr. stk. ........  kr.  3,15  3,15

1024 Rendeankre at afkorte, pr. stk. .........  kr. 3,37  3,37 

1025 Hvor undertag af enhver art er udlagt in-
den oplægning af rendeankre og render, 
betales pr. m .....................................  kr. 5,77 5,77

Oplægning af skotrender.

1202 Skotrender med vandkant t.o.m. 50 cm, 
pr. m .................................................  kr.    15,89

1204 Skotrender fordybet t.o.m. 50 cm,
pr. m .................................................  kr.    22,23

1206 Skotrender fordybet med vandkant 
t.o.m. 50 cm, pr. m ............................  kr.  23,22
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Afsnit 2
Gruppe 10

2020

Pkt. A B

Tillægspriser til tagrender. Plast Plastbelagt
metal

1012 Skal ankre vrides, pr. stk. .................  kr. 2,37 2,37 

1016 Oplægning af tagrender, hvor først ank-
rene opsættes, og renderne først op-
lægges efter at tagbeklædning er udført 
betales med tillæg, pr. m ..................  kr. 4,55 4,55

1017 Er målet fra stillads til overkant af rende 
over 1,55 m, pr. m ............................  kr.
Tillægget betales for oplægning og ned-
tagning.

4,55 4,55 

1018 Oplægning af render med 2 indvendige 
vulste, pr. m ......................................  kr.  5,28  5,28

1023 Plastforkrog at påsætte, pr. stk. ........  kr.  3,15  3,15

1024 Rendeankre at afkorte, pr. stk. .........  kr. 3,37  3,37 

1025 Hvor undertag af enhver art er udlagt in-
den oplægning af rendeankre og render, 
betales pr. m .....................................  kr. 5,77 5,77

Oplægning af skotrender.

1202 Skotrender med vandkant t.o.m. 50 cm, 
pr. m .................................................  kr.    15,89

1204 Skotrender fordybet t.o.m. 50 cm,
pr. m .................................................  kr.    22,23

1206 Skotrender fordybet med vandkant 
t.o.m. 50 cm, pr. m ............................  kr.  23,22

Afsnit 2
Gruppe 10

2020

Pkt. A B

Tillægspriser til tagrender. Plast Plastbelagt
metal

1012 Skal ankre vrides, pr. stk. .................  kr. 2,37 2,37 

1016 Oplægning af tagrender, hvor først ank-
rene opsættes, og renderne først op-
lægges efter at tagbeklædning er udført 
betales med tillæg, pr. m ..................  kr. 4,55 4,55

1017 Er målet fra stillads til overkant af rende 
over 1,55 m, pr. m ............................  kr.
Tillægget betales for oplægning og ned-
tagning.

4,55 4,55 

1018 Oplægning af render med 2 indvendige 
vulste, pr. m ......................................  kr.  5,28  5,28

1023 Plastforkrog at påsætte, pr. stk. ........  kr.  3,15  3,15

1024 Rendeankre at afkorte, pr. stk. .........  kr. 3,37  3,37 

1025 Hvor undertag af enhver art er udlagt in-
den oplægning af rendeankre og render, 
betales pr. m .....................................  kr. 5,77 5,77

Oplægning af skotrender.

1202 Skotrender med vandkant t.o.m. 50 cm, 
pr. m .................................................  kr.    15,89

1204 Skotrender fordybet t.o.m. 50 cm,
pr. m .................................................  kr.    22,23

1206 Skotrender fordybet med vandkant 
t.o.m. 50 cm, pr. m ............................  kr.  23,22
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Afsnit 2
Gruppe 10

2020

Pkt. A B

Oplægning af skotrender. Plast Plastbelagt
metalplader

1207 Skotrender under 3 m længde at oplæg-
ge, tillægges pr. m ............................  kr.
Målet taget i vandløbet fra fod til kip.
Blindfalse er med i priserne.

6,79

1209 Skotrender over 50 cm tillægges pr. 
overskydende cm .............................  kr.   0,17 

1212 Brud i skotrende, ryg at sammenpasse 
og nedbuk i tagrende, pr. stk. ...........  kr.  23,91

1214 Ombukning ved mur, pr. stk. .............  kr.  8,01

1218 Aftagning og dækning med skifer ved 
oplægning af skotrender (hver side) 
pr. m .................................................  kr.  96,62 

1219 Er de i punkt 1218 lagt i tjærekit, tillæg 
pr. m .................................................  kr. 15,94

1220 Er de i punkt 1218 lagt i oliekit, tillæg pr. 
m ......................................................  kr. 4,87

1221 Aftagning af tegl ved oplægning af skot-
render (hver side), pr. m ...................  kr.  8,01

1222 Genoplægning af tegl ved skotrender 
(hver side), pr. m ..............................  kr.  8,01

1223 Nedtagning af skotrender, pr. m .......  kr.  7,27

1224 Tildækning af taget med skifer ved flun-
ke og forkant ved nye kviste i gamle ta-
ge t.o.m. 60 cm brede, 
pr. m .................................................  kr.  26,38

Afsnit 2
Gruppe 10

2020

Pkt. A B

Oplægning af skotrender. Plast Plastbelagt
metalplader

1207 Skotrender under 3 m længde at oplæg-
ge, tillægges pr. m ............................  kr.
Målet taget i vandløbet fra fod til kip.
Blindfalse er med i priserne.

6,79

1209 Skotrender over 50 cm tillægges pr. 
overskydende cm .............................  kr.   0,17 

1212 Brud i skotrende, ryg at sammenpasse 
og nedbuk i tagrende, pr. stk. ...........  kr.  23,91

1214 Ombukning ved mur, pr. stk. .............  kr.  8,01

1218 Aftagning og dækning med skifer ved 
oplægning af skotrender (hver side) 
pr. m .................................................  kr.  96,62 

1219 Er de i punkt 1218 lagt i tjærekit, tillæg 
pr. m .................................................  kr. 15,94

1220 Er de i punkt 1218 lagt i oliekit, tillæg pr. 
m ......................................................  kr. 4,87

1221 Aftagning af tegl ved oplægning af skot-
render (hver side), pr. m ...................  kr.  8,01

1222 Genoplægning af tegl ved skotrender 
(hver side), pr. m ..............................  kr.  8,01

1223 Nedtagning af skotrender, pr. m .......  kr.  7,27

1224 Tildækning af taget med skifer ved flun-
ke og forkant ved nye kviste i gamle ta-
ge t.o.m. 60 cm brede, 
pr. m .................................................  kr.  26,38

Afsnit 2
Gruppe 10

2020

Pkt. A B

Oplægning af skotrender. Plast Plastbelagt
metalplader

1225 Tildækning af taget med skifer over kvi-
sten inkl., hugning ved skotrende, skrå 
eller buet, pr. m .................................  kr.  42,97

Opsætning af nedløbsrør.

1501 Nedløbsrør t.o.m. 40 cm, pr. m .........  kr.  12,60  17,16

1504 Muffer af fremstille:
75 mm, pr. stk. ................................  kr.
90 mm, pr. stk. ................................  kr.

110 mm, pr. stk. ................................  kr.

 16,71 
 19,99
 23,39

  

1505 Vulstring skåret af rør eller præring med 
skrue, pr. stk. ....................................  kr. 1,64 1,64 

1507 Udvisere anbringes under arbejdets 
gang, pr. stk. .....................................  kr. 9,79 9,79 

1508 Aftagning af hængselsstifter og indhug-
ning af nye stifter i mur, pr. stk. .........  kr.  7,38  7,38 

1509 Opsætning af nedløb på manzardtag fra 
stillads, tillæg pr. m ...........................  kr. 2,57 2,57 

1701 Knæ af t.o.m. 40 cm rør at påsætte, 
pr. stk. ...............................................  kr.  6,01  6,01

1705 Opsætning af rør i tilslutning til tagrende, 
hvor intet bajonetknæ eller svanehals fo-
refindes, pr. stk. ................................  kr. 6,42  12,98

1706 Bajonet og sokkelknæ at opsætte indtil 
50 cm udladning, pr. stk. ..................  kr. 12,83  16,09

Afsnit 2
Gruppe 10

2020

Pkt. A B

Oplægning af skotrender. Plast Plastbelagt
metalplader

1225 Tildækning af taget med skifer over kvi-
sten inkl., hugning ved skotrende, skrå 
eller buet, pr. m .................................  kr.  42,97

Opsætning af nedløbsrør.

1501 Nedløbsrør t.o.m. 40 cm, pr. m .........  kr.  12,60  17,16

1504 Muffer af fremstille:
75 mm, pr. stk. ................................  kr.
90 mm, pr. stk. ................................  kr.

110 mm, pr. stk. ................................  kr.

 16,71 
 19,99
 23,39

  

1505 Vulstring skåret af rør eller præring med 
skrue, pr. stk. ....................................  kr. 1,64 1,64 

1507 Udvisere anbringes under arbejdets 
gang, pr. stk. .....................................  kr. 9,79 9,79 

1508 Aftagning af hængselsstifter og indhug-
ning af nye stifter i mur, pr. stk. .........  kr.  7,38  7,38 

1509 Opsætning af nedløb på manzardtag fra 
stillads, tillæg pr. m ...........................  kr. 2,57 2,57 

1701 Knæ af t.o.m. 40 cm rør at påsætte, 
pr. stk. ...............................................  kr.  6,01  6,01

1705 Opsætning af rør i tilslutning til tagrende, 
hvor intet bajonetknæ eller svanehals fo-
refindes, pr. stk. ................................  kr. 6,42  12,98

1706 Bajonet og sokkelknæ at opsætte indtil 
50 cm udladning, pr. stk. ..................  kr. 12,83  16,09
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Afsnit 2
Gruppe 10

2020

Pkt. A B

Oplægning af skotrender. Plast Plastbelagt
metalplader

1225 Tildækning af taget med skifer over kvi-
sten inkl., hugning ved skotrende, skrå 
eller buet, pr. m .................................  kr.  42,97

Opsætning af nedløbsrør.

1501 Nedløbsrør t.o.m. 40 cm, pr. m .........  kr.  12,60  17,16

1504 Muffer af fremstille:
75 mm, pr. stk. ................................  kr.
90 mm, pr. stk. ................................  kr.

110 mm, pr. stk. ................................  kr.

 16,71 
 19,99
 23,39

  

1505 Vulstring skåret af rør eller præring med 
skrue, pr. stk. ....................................  kr. 1,64 1,64 

1507 Udvisere anbringes under arbejdets 
gang, pr. stk. .....................................  kr. 9,79 9,79 

1508 Aftagning af hængselsstifter og indhug-
ning af nye stifter i mur, pr. stk. .........  kr.  7,38  7,38 

1509 Opsætning af nedløb på manzardtag fra 
stillads, tillæg pr. m ...........................  kr. 2,57 2,57 

1701 Knæ af t.o.m. 40 cm rør at påsætte, 
pr. stk. ...............................................  kr.  6,01  6,01

1705 Opsætning af rør i tilslutning til tagrende, 
hvor intet bajonetknæ eller svanehals fo-
refindes, pr. stk. ................................  kr. 6,42  12,98

1706 Bajonet og sokkelknæ at opsætte indtil 
50 cm udladning, pr. stk. ..................  kr. 12,83  16,09

Afsnit 2
Gruppe 10

2020

Pkt. A B

Oplægning af skotrender. Plast Plastbelagt
metalplader

1225 Tildækning af taget med skifer over kvi-
sten inkl., hugning ved skotrende, skrå 
eller buet, pr. m .................................  kr.  42,97

Opsætning af nedløbsrør.

1501 Nedløbsrør t.o.m. 40 cm, pr. m .........  kr.  12,60  17,16

1504 Muffer af fremstille:
75 mm, pr. stk. ................................  kr.
90 mm, pr. stk. ................................  kr.

110 mm, pr. stk. ................................  kr.

 16,71 
 19,99
 23,39

  

1505 Vulstring skåret af rør eller præring med 
skrue, pr. stk. ....................................  kr. 1,64 1,64 

1507 Udvisere anbringes under arbejdets 
gang, pr. stk. .....................................  kr. 9,79 9,79 

1508 Aftagning af hængselsstifter og indhug-
ning af nye stifter i mur, pr. stk. .........  kr.  7,38  7,38 

1509 Opsætning af nedløb på manzardtag fra 
stillads, tillæg pr. m ...........................  kr. 2,57 2,57 

1701 Knæ af t.o.m. 40 cm rør at påsætte, 
pr. stk. ...............................................  kr.  6,01  6,01

1705 Opsætning af rør i tilslutning til tagrende, 
hvor intet bajonetknæ eller svanehals fo-
refindes, pr. stk. ................................  kr. 6,42  12,98

1706 Bajonet og sokkelknæ at opsætte indtil 
50 cm udladning, pr. stk. ..................  kr. 12,83  16,09
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Afsnit 2
Gruppe 10

2020

Pkt. A B

Opsætning af nedløbsrør. Plast Plastbelagt
metal

1707 Bajonet og sokkelknæ af opsætte t.o.m. 
100 cm udladning, pr. stk. ................  kr.
Hvor bajonetknæets udladning oversti-
ger 100 cm, betales det overskydende 
mål, pr. cm ........................................  kr.

20,34

0,17 

 25,57

0,17 

1713 Svanehalse/bajonetknæ at tilpasse med 
leverede bøjning/knæ, pr. stk. ..........  kr.  12,02 20,45

1714 Præ grenrør at opsætte, pr. stk. .......  kr.  12,02 20,45

1807 Hvor svanehalsens udladning overstiger 
100 cm, betales det overskydende mål, 
pr. cm ...............................................  kr. 0,17 0,17 

1901 Nedførsel i dræn eller jernrør med sky-
destykke og dæksel t.o.m. 33,3 cm til-
skåret (dæksel leveres), pr. stk. ........  kr. 10,95  16,73

1909 Skydestykke med vulst at lave og op-
sætte til nedførsel i jernrør (vulst leve-
res), pr. stk. .......................................  kr.  6,01

2005 Afkortning af plastangel, pr. stk. .......  kr. 1,25 

2006 Der betales intet tillæg for opsætning fra 
lift.

2008 Opmåling af nedløb (se skitserne)

Afsnit 2
Gruppe 10

2020

Pkt. A B

Opsætning af nedløbsrør. Plast Plastbelagt
metal

1707 Bajonet og sokkelknæ af opsætte t.o.m. 
100 cm udladning, pr. stk. ................  kr.
Hvor bajonetknæets udladning oversti-
ger 100 cm, betales det overskydende 
mål, pr. cm ........................................  kr.

20,34

0,17 

 25,57

0,17 

1713 Svanehalse/bajonetknæ at tilpasse med 
leverede bøjning/knæ, pr. stk. ..........  kr.  12,02 20,45

1714 Præ grenrør at opsætte, pr. stk. .......  kr.  12,02 20,45

1807 Hvor svanehalsens udladning overstiger 
100 cm, betales det overskydende mål, 
pr. cm ...............................................  kr. 0,17 0,17 

1901 Nedførsel i dræn eller jernrør med sky-
destykke og dæksel t.o.m. 33,3 cm til-
skåret (dæksel leveres), pr. stk. ........  kr. 10,95  16,73

1909 Skydestykke med vulst at lave og op-
sætte til nedførsel i jernrør (vulst leve-
res), pr. stk. .......................................  kr.  6,01

2005 Afkortning af plastangel, pr. stk. .......  kr. 1,25 

2006 Der betales intet tillæg for opsætning fra 
lift.

2008 Opmåling af nedløb (se skitserne)

Afsnit 2
Gruppe 10

2020

Pkt. A B

Generelt tillæg. Plast Plastbelagt
metalplader

2100 For arbejde på gammel bygning og re-
parationsarbejde betales efter priskuran-
tens priser med et generelt tillæg på 20% 20%

2101 Ved akkorder under 12 akkordtimer til-
lægges
Tillægget betales ikke ved reparations-
arbejde eller hvor arbejdet er en del af 
den samlede tagakkord.

20% 20%

Etagetillægget gives til alt arbejde i dette afsnit.
Loftetagen regnes som etage. Loftetagens gulv over første be-
boelseslag er beregningsgrundlaget for procentsatsen uanset 
om en del af tagarbejdet ligger under denne højde.
I bygninger uden etageadskillelse beregnes etagehøjden til 3,25 
m.
For tårndækning betales ikke etagetillæg.

2200 Etagetillæg for 7. og 8. etage, tillægges 5 %

2300 Etagetillæg for 9. og 10. etage, tillægges 8 %

2400 Etagetillæg for 11. og 12. etage, tillægges 10 %

2500 For hver yderligere etage over den 12. etage tillægges 1 %

Henvisninger.

1. Boring, propning og skruer betales efter afsnit 10, gruppe 2.

2. Stillads betales efter afsnit 10, gruppe 7.

Afsnit 2
Gruppe 10

2020

Pkt. A B

Generelt tillæg. Plast Plastbelagt
metalplader

2100 For arbejde på gammel bygning og re-
parationsarbejde betales efter priskuran-
tens priser med et generelt tillæg på 20% 20%

2101 Ved akkorder under 12 akkordtimer til-
lægges
Tillægget betales ikke ved reparations-
arbejde eller hvor arbejdet er en del af 
den samlede tagakkord.

20% 20%

Etagetillægget gives til alt arbejde i dette afsnit.
Loftetagen regnes som etage. Loftetagens gulv over første be-
boelseslag er beregningsgrundlaget for procentsatsen uanset 
om en del af tagarbejdet ligger under denne højde.
I bygninger uden etageadskillelse beregnes etagehøjden til 3,25 
m.
For tårndækning betales ikke etagetillæg.

2200 Etagetillæg for 7. og 8. etage, tillægges 5 %

2300 Etagetillæg for 9. og 10. etage, tillægges 8 %

2400 Etagetillæg for 11. og 12. etage, tillægges 10 %

2500 For hver yderligere etage over den 12. etage tillægges 1 %

Henvisninger.

1. Boring, propning og skruer betales efter afsnit 10, gruppe 2.

2. Stillads betales efter afsnit 10, gruppe 7.



9594 2020

Afsnit 2
Gruppe 10

2020

Pkt. A B

Generelt tillæg. Plast Plastbelagt
metalplader

2100 For arbejde på gammel bygning og re-
parationsarbejde betales efter priskuran-
tens priser med et generelt tillæg på 20% 20%

2101 Ved akkorder under 12 akkordtimer til-
lægges
Tillægget betales ikke ved reparations-
arbejde eller hvor arbejdet er en del af 
den samlede tagakkord.

20% 20%

Etagetillægget gives til alt arbejde i dette afsnit.
Loftetagen regnes som etage. Loftetagens gulv over første be-
boelseslag er beregningsgrundlaget for procentsatsen uanset 
om en del af tagarbejdet ligger under denne højde.
I bygninger uden etageadskillelse beregnes etagehøjden til 3,25 
m.
For tårndækning betales ikke etagetillæg.

2200 Etagetillæg for 7. og 8. etage, tillægges 5 %

2300 Etagetillæg for 9. og 10. etage, tillægges 8 %

2400 Etagetillæg for 11. og 12. etage, tillægges 10 %

2500 For hver yderligere etage over den 12. etage tillægges 1 %

Henvisninger.

1. Boring, propning og skruer betales efter afsnit 10, gruppe 2.

2. Stillads betales efter afsnit 10, gruppe 7.

Afsnit 2
Gruppe 10

2020

Pkt. A B

Generelt tillæg. Plast Plastbelagt
metalplader

2100 For arbejde på gammel bygning og re-
parationsarbejde betales efter priskuran-
tens priser med et generelt tillæg på 20% 20%

2101 Ved akkorder under 12 akkordtimer til-
lægges
Tillægget betales ikke ved reparations-
arbejde eller hvor arbejdet er en del af 
den samlede tagakkord.

20% 20%

Etagetillægget gives til alt arbejde i dette afsnit.
Loftetagen regnes som etage. Loftetagens gulv over første be-
boelseslag er beregningsgrundlaget for procentsatsen uanset 
om en del af tagarbejdet ligger under denne højde.
I bygninger uden etageadskillelse beregnes etagehøjden til 3,25 
m.
For tårndækning betales ikke etagetillæg.

2200 Etagetillæg for 7. og 8. etage, tillægges 5 %

2300 Etagetillæg for 9. og 10. etage, tillægges 8 %

2400 Etagetillæg for 11. og 12. etage, tillægges 10 %

2500 For hver yderligere etage over den 12. etage tillægges 1 %

Henvisninger.

1. Boring, propning og skruer betales efter afsnit 10, gruppe 2.

2. Stillads betales efter afsnit 10, gruppe 7.
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Afsnit 2
Gruppe 10

2020

Render

Punkt 0310. Ekspansionsstykke:
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Afsnit 2
Gruppe 10

2020

Nedløbsrør

Punkt 2008.  
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2020

Grænseaftale mellem
Blik- og Rørarbejderforbundet

og
Snedker- og Tømrerforbundet

1. Denne aftale omfatter arbejder, som Blik- og Rørarbejderforbundet 
og Snedker- og Tømrerforbundet betragter som fællesarbejde.

2. Der er mellem parterne enighed om, at det skal tilstræbes, at der 
aftales en ens prisfastsættelse for de aftalte fællesarbejder i for-
bundenes respektive overenskomster/prislister (eventuelt ved ak-
korderingsforslag).

3. Blik- og Rørarbejderforbundet og Snedker- og Tømrerforbundet be-
tragter følgende som fællesarbejde:

-  Oplægning af alle former for industrifremstillet skifer med dertil 
hørende præfabrikerede inddækninger i plast eller metal, der ik-
ke kræves loddet eller falset.

-  Oplægning og opsætning af alle arter præfabrikerede, galvani-
serede, plast og plastbelagte render, nedløb, med de for arbej-
dets udførelse nødvendige murstifter, rendejern eller konsolank-
re. 

-  Præfabrikerede skotrender af plast samt plastbelagte metalpla-
der, der ikke kræves loddet eller falset.

-  Opsætning og inddækning af velux ovenlys med de af ovenlys-
producentens præfabrikerede inddækning, der ikke kræves lod-
det eller falset. Herunder også den nødvendige lægtning, der 
kan blive nødvendig i forbindelse med opsætning af velux oven-
lys.

4. Montering af metalkassetter og metalplader på tage og vægge, 
hvor falsning, lodning eller svejsning ikke kræves, uanset fastgørel-
sesmetode på eller arten af underlæg.
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Afsnit 2
Gruppe 10

2020

5. Der er mellem Blik- og Rørarbejderforbundet og Snedker- og Tøm-
rerforbundet enighed om, at denne aftale ikke af andre organisatio-
ner kan bruges til at påberåbe sig overenskomstmæssig ret til det i 
aftalen anførte arbejde.

6. Der er mellem Blik- og Rørarbejderforbundet og Snedker- og Tøm-
rerforbundet enighed om, at alle andre arbejdsopgaver, som er pris-
fastsat i forbundenes respektive prislister, og omfattet af forbunde-
nes lærlingeuddannelse, ikke betragtes som fællesarbejde.

7. Tvivlsspørgsmål om forståelse af denne aftale indankes for de to 
forbunds kompetente forsamlinger, såfremt almindelige lokale for-
handlinger ikke aftales med konkrete aftaler, der dog altid skal god-
kendes af forbundene.

8. Indankes lokale stridsspørgsmål til forbundene, er disse pligtige til 
at gennemføre realitetsforhandlinger hurtigst muligt. Løses strids-
spørgsmålet ikke ved aftale mellem forbundene, kan sagerne ind-
ankes for Landsorganisationen i Danmarks forretningsudvalg.

9. Denne aftale kan hver af de to forbund opsige til udløb med 6 må-
neders varsel. Varslet på 6 måneder regnes fra udløbet af den må-
ned, hvor opsigelsen er fremsendt i rekommanderet skrivelse.

København, den 1. december 1996

For Blik- og Rørarbejderforbundet For Snedker- og Tømrerforbundet

             Per Frederiksen Bent Munch Johansen
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Gruppe SB

2020

Særlige bestemmelser.

*1. Mesteren leverer materialet hensigtsmæssigt inden for 20 m fra indbyg-
ningsstedet på den etage, hvor det skal anvendes.

2. Arbejdet betales med prisen, der svarer til den mængde, der indgår i
den tildelte akkord, uanset arbejdet foregår på en eller flere arbejds-
pladser. Skift mellem flere forskellige arbejdspladser, der er tildelt sam-
let, betales uden for akkord.

3. Tildeles arbejdet ikke samlet, men udføres kontinuerligt, betales prisen,
der i mængde svarer til den tildelte akkord, plus det tidligere kontinuer-
ligt udførte.

4. Indgår der i akkorden andre arbejder end det i afsnit 3, gruppe 1 anfør-
te, og der herved sker afbrydelser i elementopstillingen, betales efter
den før og efter afbrydelsen udførte mængde.

5. Såfremt svendene i forbindelse med opstillingen af vægelementer også
skal oplægge dækelementer af samme materialeart, har dette ikke af-
brydende virkning.

6. Ved påbegyndelse af en tildelt akkord, tillægges pr. akkorddeltager
kr. 237,78.

7. For anvendelse af tykkere materialer end nævnt i gruppe 1, tillægges
tabellen forskellen mellem sidste mål og pris.
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Etagehøje elementer og multiplader.

Afsnit 3 omhandler etagehøje elementer t.o.m. 60 cm brede og 40 x 60 cm 
multiplader, med dertil hørende brystninger og overliggere, opstillet som skil-
lerum og bagmur. 

Ved etagehøje elementer anvendes kran som ”H+H Montagekran” eller ”Let 
lift” som vist i H+H brochure: ”Let montagen med omtanke”, eller tilsvarende 
ændrer dette ikke betalingsgrundlaget.

Opstilling og flytning af montagekran er ikke indeholdt i priserne.

Opstillingspriserne er gældende uanset, hvilke limtyper der anvendes.

Affasning eller runding af udadgående hjørner i gasbeton, med leveret spe-
cialværktøj er indeholdt i m²-prisen.

Udspartling af huller eller fastgørelse af ”soldater”, dorn og montagetang i 
vægelementer er indeholdt i opstillingspriserne.

Spartling over rør forudsætter, at rørfræsninger er efterfyldt med et materia-
le, således at overfladen ligger tilbage for det plan der skal spartles, og såle-
des at der ikke skal efterfyldes spartelmasse af flere gange.

Hvor spartling ikke skal foretages af de svende der opstiller væggene, eller 
spartling ikke udføres i sammenhæng med opstillingen, kan fradragsprisen 
ikke påberåbes som grundlag for spartling.

Fastgørelse af ”soldater” og ledere i gulve gælder alle materialearter og fast-
gørelsesmetoder.

Almindelig afvaskning og rengøring af det til opstillingen nødvendige værktøj 
er indeholdt i priserne. 
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Facader og skillevægge af træelementer eller sandwich-
konstruktion.
Montering af træ- og sandwichelementer på facader hvor der er opstillet fa-
cadestillads ligger udenfor prislistens forudsætninger.

Montering af elementer som måtte indeholde vinduer og døre ikke indehol-
der justering af disse.

Forskellen mellem samlede konstruktioner 

Leverancer og tolerancer.
Virksomheden skal levere en montageplan der viser, hvor de enkelte ele-
menter skal monteres. Leverancen af elementer skal ske i den rækkefølge 
de skal monteres.

Det forudsættes, at tolerancen på underlaget, hvor sandwich elementerne 
skal monteres, lever op til de tolerancer som producenten angiver.

Forudsætning for tabelpriserne på helvægs træelementer forudsætter, at 
monteringsunderlaget er ret, og derved ikke kræver opklodsning.
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Montering af vægelementer af gasbeton - siporex og lig-
nende. 

I opstillingsprisen er medregnet udlægning eller opsætning af ledere inkl. 
senere demontering, oprøring af lim, opstilling på underlag lim/pap/lim, lim-
ning, sømning af hjørner og samlinger, afskrabning af overflødigt lim, tilskæ-
ring af elementer ved til stødninger, af børstning samt for vanding af snitfla-
der, afstivning med “soldater”, pr. ca. 180 cm inkl. fastgørelse i gulv og væg-
ge, demontering af afstivning, isætning af murbindere, spartling over samlin-
ger og rør i indtil 20 cm bredde på 1 eller 2 sider.

Pkt. Tildelt mængde t.o.m. 200 m2.

1. Tykkelse t.o.m. 7,5 cm, pr. m2  ........................................  kr.  54,12 

2. Tykkelse t.o.m. 10 cm, pr. m2  .........................................  kr.  57,40

3. Tykkelse t.o.m. 15 cm, pr. m2  .........................................  kr.  67,24

Tildelt mængde over 200 m 2 t.o.m. 1000 m2.

4. Tykkelse t.o.m. 7,5 cm, pr. m2  ........................................  kr.  45,91

5. Tykkelse t.o.m. 10 cm, pr. m2  .........................................  kr.  49,21

6. Tykkelse t.o.m. 15 cm, pr. m2  .........................................  kr.  59,03

Tildelt mængde over 1000 m2.

7. Tykkelse t.o.m. 7,5 cm, pr. m2  ........................................  kr.  36,06

8. Tykkelse t.o.m. 10 cm, pr. m2 ........................................  kr.  39,37

9. Tykkelse t.o.m. 15 cm, pr. m2  .........................................  kr.  49,21 

10. Hvor spartling ikke udføres sammen med opstilling af ele-
menter, fradrages pr væg, pr. m2  .....................................  kr.  8,18

Akkordtildeling omfattende t.o.m. 2 boliger betales efter 
punkt 1-3 uanset mængde.
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Montering af vægelementer af gasbeton - siporex og lig-
nende. 

I opstillingsprisen er medregnet udlægning eller opsætning af ledere inkl. 
senere demontering, oprøring af lim, opstilling på underlag lim/pap/lim, lim-
ning, sømning af hjørner og samlinger, afskrabning af overflødigt lim, tilskæ-
ring af elementer ved til stødninger, af børstning samt for vanding af snitfla-
der, afstivning med “soldater”, pr. ca. 180 cm inkl. fastgørelse i gulv og væg-
ge, demontering af afstivning, isætning af murbindere, spartling over samlin-
ger og rør i indtil 20 cm bredde på 1 eller 2 sider.

Pkt. Tildelt mængde t.o.m. 200 m2.

1. Tykkelse t.o.m. 7,5 cm, pr. m2  ........................................  kr.  54,12 

2. Tykkelse t.o.m. 10 cm, pr. m2  .........................................  kr.  57,40

3. Tykkelse t.o.m. 15 cm, pr. m2  .........................................  kr.  67,24

Tildelt mængde over 200 m 2 t.o.m. 1000 m2.

4. Tykkelse t.o.m. 7,5 cm, pr. m2  ........................................  kr.  45,91

5. Tykkelse t.o.m. 10 cm, pr. m2  .........................................  kr.  49,21

6. Tykkelse t.o.m. 15 cm, pr. m2  .........................................  kr.  59,03

Tildelt mængde over 1000 m2.

7. Tykkelse t.o.m. 7,5 cm, pr. m2  ........................................  kr.  36,06

8. Tykkelse t.o.m. 10 cm, pr. m2 ........................................  kr.  39,37

9. Tykkelse t.o.m. 15 cm, pr. m2  .........................................  kr.  49,21 

10. Hvor spartling ikke udføres sammen med opstilling af ele-
menter, fradrages pr væg, pr. m2  .....................................  kr.  8,18

Akkordtildeling omfattende t.o.m. 2 boliger betales efter 
punkt 1-3 uanset mængde.
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Pkt. Tillægspriser.

11. Hjørner og til stødninger, pr. stk. ......................................  kr.  32,80

12. Smige sammenskæringer af hjørner, inkl. til stødning, pr. 
stk. ....................................................................................  kr.  73,77

13. Dør- og vindueshuller med overligger/overlukning inkl. ud-
skæring for vederlag, pr. stk. ............................................  kr.  57,40

14. Dør- og vindueshuller inkl. false med overligger/overlukning 
inkl. udskæring for vederlag, pr. stk. .................................  kr. 139,39

15. Dørhuller med overligger ekskl. udskæring for vederlag, pr. 
stk. ....................................................................................  kr.  32,80

16. Skrå snit i 7,5 cm tykkelse, pr. m ....................................  kr.  13,13

17. Skrå snit i 10 cm tykkelse, pr. m .....................................  kr.  16,41

18. Skrå snit i 15 cm tykkelse, pr. m .....................................  kr.  19,67

Afskæring ved vægoverkant, breddeskæring af fals elementer og 
snit ved udvendige hjørner i forbindelse med opstilling af etage-
høje elementer og multiplader.

19. Lige snit i 7,5 cm tykkelse, pr. m ......................................  kr. 7,53

20. Lige snit i 10 cm tykkelse, pr. m .......................................  kr. 10,25

21. Lige snit i 15 cm tykkelse, pr. m .......................................  kr.  11,29

Afkortning af fals elementer ved opstilling af etagehøje elementer 
og multiplader.

22. Afkortning i 7,5 cm tykkelse, pr. stk. .................................  kr. 7,53

23. Afkortning i 10 cm tykkelse, pr. stk. ..................................  kr. 10,25

24. Afkortning i 15 cm tykkelse, pr. stk. ..................................  kr.  11,29

Afsnit 3
Gruppe 1

2020

Pkt. 2-3-4 sidet udskæringer t.o.m. 50 cm rundmål.

25. Tykkelse t.o.m. 7,5 cm, pr. stk. ....................................... kr.  13,13

26. Tykkelse t.o.m. 10 cm, pr. stk. ........................................ kr.  15,60

27. Tykkelse t.o.m. 15 cm, pr. stk. ........................................ kr.  19,67

2-3-4 sidet udskæringer t.o.m. 200 cm rundmål.

28. Tykkelse t.o.m. 7,5 cm, pr. stk. ....................................... kr.  17,23

29. Tykkelse t.o.m. 10 cm, pr. stk. ........................................ kr.  22,96

30. Tykkelse t.o.m. 15 cm, pr. stk. ........................................ kr. 30,32

3-4 sidet udskæringer t.o.m. 300 cm rundmål.

31. Tykkelse t.o.m. 7,5 cm, pr. stk. ....................................... kr.  28,72

32. Tykkelse t.o.m. 10 cm, pr. stk. ........................................ kr.  38,11

33. Tykkelse t.o.m. 15 cm, pr. stk. .......................................... kr. 50,85 

34. Borede huller og runde udskæringer betales som firkantede 
med rundmål svarende til 4 gange diameteren og tillægges 40%

35. Boring af huller t.o.m. 16 mm betales efter afsnit 10, gruppe 
2.

36. Forankring af elementer til andre bygningsdele betales sær-
skilt.

37. Isolering i lejlighedsskel, pr. m2 ........................................ kr. 10,46

38. Iskruning af murbindere med boremaskine, pr. stk. .......... kr. 1,90

39. Indborede murbindere, pr. stk. ......................................... kr. 5,83

40. Inddækning med pap/fugtspærre ved falseelementer,
pr. stk. .............................................................................. kr.  8,36
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Pkt. 2-3-4 sidet udskæringer t.o.m. 50 cm rundmål.

25. Tykkelse t.o.m. 7,5 cm, pr. stk. .......................................  kr.  13,13

26. Tykkelse t.o.m. 10 cm, pr. stk. ........................................  kr.  15,60

27. Tykkelse t.o.m. 15 cm, pr. stk. ........................................  kr.  19,67

2-3-4 sidet udskæringer t.o.m. 200 cm rundmål.

28. Tykkelse t.o.m. 7,5 cm, pr. stk. .......................................  kr.  17,23

29. Tykkelse t.o.m. 10 cm, pr. stk. ........................................  kr.  22,96

30. Tykkelse t.o.m. 15 cm, pr. stk. ........................................  kr. 30,32

3-4 sidet udskæringer t.o.m. 300 cm rundmål.

31. Tykkelse t.o.m. 7,5 cm, pr. stk. .......................................  kr.  28,72

32. Tykkelse t.o.m. 10 cm, pr. stk. ........................................  kr.  38,11

33. Tykkelse t.o.m. 15 cm, pr. stk. ..........................................  kr. 50,85 

34. Borede huller og runde udskæringer betales som firkantede 
med rundmål svarende til 4 gange diameteren og tillægges 40%

35. Boring af huller t.o.m. 16 mm betales efter afsnit 10, gruppe 
2.

36. Forankring af elementer til andre bygningsdele betales sær-
skilt.

37. Isolering i lejlighedsskel, pr. m2  ........................................  kr. 10,46

38. Iskruning af murbindere med boremaskine, pr. stk. ..........  kr. 1,90

39. Indborede murbindere, pr. stk. .........................................  kr. 5,83

40. Inddækning med pap/fugtspærre ved falseelementer,
pr. stk. ..............................................................................  kr.  8,36
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Pkt. Blanding og understøbning t.o.m. 5 cm højde, inkl. opklodsning, 
demontering af kiler og efterstøbning af kilehuller.

41. Tykkelse t.o.m. 7,5 cm, pr. m understøbning ..................  kr.  16,41

42. Tykkelse t.o.m. 10 cm, pr. m understøbning ...................  kr.  18,06 

43. Tykkelse t.o.m. 15 cm, pr. m understøbning ...................  kr.  22,96

44. Opklodsning af elementer, inkl. pap på beton i højde indtil 5 
cm, pr. m ..........................................................................  kr. 6,55

Over 2600 m2  

45. Ved udførelse af over 2600 m² multiplader og etagehøje 
elementer, fradrages punkterne 7, 8, 46 og 47 ......................
En forudsætning for denne graduering er, at det er samme 
arbejdshold, der udfører tildelingerne.

10%

Afsnit 3
Gruppe 1

2020

Multiplader.

Opstilling af multiplader ”porebeton” i tykkelse t.o.m. 100 mm, betales efter
de i afsnit 3, gruppe 1, anførte bestemmelser og priser med følgende tillæg.

Pkt. Ekstra tillægspriser ved multiplader.

46. Tillæg for vandrette limfuger og opstilling og nedtagning af
nødvendigt stillads ved væghøjde t.o.m. 3,0 m tillægges, pr.
m2 ...................................................................................... kr.  17,02

47. Spartling ved vandrette samlinger, pr. m2 vægside .......... kr.  14,04

48. Afpudsning af multiplader med maskine, pr. m2 vægside . kr. 3,57 

49. Opsætning af vandrette påforinger inkl. snit, pr. m ........... kr.  17,92

50. Opretning af sokkel ved udlægning af lim over 5 mm t.o.m.
20 mm inden opstilling af multiplader, pr. m ..................... kr.
Opretning med lim t.o.m. 5 mm er indeholdt i opstillings-
prisen.
Opretning med lim over 20 mm betales efter punkterne 41 
og 42.

 11,47

51. Hvor multiplader afsluttes mod forud værende etageadskil-
lelser, loft eller loftunderlag tillægges, pr. m ...................... kr.
Eventuelle snit betales efter punkterne 19 og 20.

 13,73

Henvisninger.

 52. Påsætning af beslag ved opstilling af multiplade, betales ef-
ter afsnit 1, gruppe 3.

 53. Ved væghøjde over 3,0 m betales nødvendig afdækning og
stillads efter afsnit 10, gruppe 7.
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Multiplader.

Opstilling af multiplader ”porebeton” i tykkelse t.o.m. 100 mm, betales efter 
de i afsnit 3, gruppe 1, anførte bestemmelser og priser med følgende tillæg.

Pkt. Ekstra tillægspriser ved multiplader.

46. Tillæg for vandrette limfuger og opstilling og nedtagning af 
nødvendigt stillads ved væghøjde t.o.m. 3,0 m tillægges, pr. 
m2  ...................................................................................... kr.

  

 17,02

47. Spartling ved vandrette samlinger, pr. m2 vægside ..........  kr.  14,04

48. Afpudsning af multiplader med maskine, pr. m2 vægside  .  kr. 3,57 

49. Opsætning af vandrette påforinger inkl. snit, pr. m ...........  kr.  17,92

50. Opretning af sokkel ved udlægning af lim over 5 mm t.o.m. 
20 mm inden opstilling af multiplader, pr. m .....................  kr.
Opretning med lim t.o.m. 5 mm er indeholdt i opstillings-
prisen.
Opretning med lim over 20 mm betales efter punkterne 41 
og 42.

 11,47

51. Hvor multiplader afsluttes mod forud værende etageadskil-
lelser, loft eller loftunderlag tillægges, pr. m ...................... kr.
Eventuelle snit betales efter punkterne 19 og 20.

 13,73

Henvisninger.

 52. Påsætning af beslag ved opstilling af multiplade, betales ef-
ter afsnit 1, gruppe 3.

 53. Ved væghøjde over 3,0 m betales nødvendig afdækning og 
stillads efter afsnit 10, gruppe 7.
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Pkt. Henvisninger.

 54. Opstilling af stillads ved udvendig side, betales efter afsnit 
10, gruppe 7.

Protokollater.

 1. Ved multiplader og etagehøje elementer beregnes det fak-
tisk udførte areal, dog fradrages ikke for åbninger t.o.m. 1,5 
m2. Ved åbninger over 1,5 m2 betales snit efter punkterne 
19, 20 og 21.

2. Fradraget i pkt. 45 gives til opstilling af multiplader og eta-
gehøje elementer ud fra følgende:

Arbejdet betales med priser, der svarer til den mængde, der 
indgår i den tildelte akkord, uanset om arbejdet foregår på 
en eller flere arbejdspladser. Skift mellem flere forskellige 
arbejdspladser, betales efter særlige bestemmelser pkt. 6.
Tildeles arbejdet ikke samlet, men udføres kontinuerligt, be-
tales prisen, der i mængde svarer til den tildelte akkord, plus 
det tidligere kontinuerligt udførte. Alt til væggene hørende 
arbejde til og med isolering ved lejlighedsskel og lign., af-
bryder ikke gradueringen.

3.
Særlige bestemmelser.
Etagehøje elementer eller multiplader, der leveres på terræn 
og ophejses og anbringes på indbygningsstedet, er ikke om-
fattet af punkt 1 om levering på etagen.

4. Transportskader, revner og huller påtales under arbejdets 
gang, og ud spartling af samme akkorderes.

5. Understøbning af etagehøje elementer eller multiplader i 
punkterne 41-42-43 forudsætter der leveres blande-
maskine.

Afsnit 3
Gruppe 1

2020

Pkt. Protokollater.

6.
Jernbeton.
Oplægning af jernbetonbjælker, opstilling af færdigstøbte 
betonkonstruktioner, -elementer, -søjler, -dragere og
–plader m.m. akkorderes.

7. Ophejsning og overtransport af elementer akkorderes.
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Pkt. Protokollater.

6.
Jernbeton.
Oplægning af jernbetonbjælker, opstilling af færdigstøbte 
betonkonstruktioner, -elementer, -søjler, -dragere og
–plader m.m. akkorderes.

7. Ophejsning og overtransport af elementer akkorderes.



114 2020

Afsnit 3
Gruppe 2

2020

Facader og skillevægge af træelementer eller sandwich-
konstruktion.

Pkt. Opstilling af samlede trækonstruktioner med påsat synlig be-
klædning på 1 eller 2 sider, og med eller uden isat isolering, med 
eller uden isatte vinduer og døre, inkl. 4 stk. fastgørelser pr. ele-
ment til indstøbte metalbånd eller indstøbte bolte inkl. hulboring i 
element og montering af spændplade.

A
T.o.m.
500 m2

B
T.o.m.

1000 m2

C 
Over

1000 m2

1. Træelement t.o.m. 100 mm tykkelse, 
pr. m2  ...........................................  kr. 18,57 16,29  15,65

2. Træelement t.o.m. 150 mm tykkelse, 
pr. m2 ...........................................  kr. 22,34 19,61 18,80

3. Træelement t.o.m. 275 mm tykkelse, 
pr. m2  ...........................................  kr. 26,10 22,89 21,99

4. Træelement t.o.m. 400 mm tykkelse, 
pr. m2  ...........................................  kr. 29,84 26,18 25,11
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Afsnit 3
Gruppe 2

2020

Facader og skillevægge af træelementer eller sandwich-
konstruktion.

Pkt. Opstilling af samlede trækonstruktioner med påsat synlig be-
klædning på 1 eller 2 sider, og med eller uden isat isolering, med 
eller uden isatte vinduer og døre, inkl. 4 stk. fastgørelser pr. ele-
ment til indstøbte metalbånd eller indstøbte bolte inkl. hulboring i 
element og montering af spændplade.

A
T.o.m.
500 m2

B
T.o.m.

1000 m2

C 
Over

1000 m2

1. Træelement t.o.m. 100 mm tykkelse, 
pr. m2  ...........................................  kr. 18,57 16,29  15,65

2. Træelement t.o.m. 150 mm tykkelse, 
pr. m2 ...........................................  kr. 22,34 19,61 18,80

3. Træelement t.o.m. 275 mm tykkelse, 
pr. m2  ...........................................  kr. 26,10 22,89 21,99

4. Træelement t.o.m. 400 mm tykkelse, 
pr. m2  ...........................................  kr. 29,84 26,18 25,11
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Afsnit 3
Gruppe 2

2020

Pkt. Opstilling af samlede trækonstruktioner med eller uden påsat ikke
synlig beklædning på 1 eller 2 sider, og med eller uden isolering, 
inkl. 4 stk. fastgørelser pr. element til indstøbte metalbånd eller 
indstøbte bolte inkl. hulboring i element og montering af spænd-
plade.

A
T.o.m.
500 m2

B
T.o.m.

1000 m2

C 
Over

1000 m2

5. Træelement t.o.m. 100 mm tykkelse, 
pr. m2  ...........................................  kr. 15,78 13,84 13,29

6. Træelement t.o.m. 150 mm tykkelse, 
pr. m2  ...........................................  kr. 19,00 16,66 16,00

7. Træelement t.o.m. 275 mm tykkelse, 
pr. m2  ...........................................  kr. 22,18 19,46 18,66

8. Træelement t.o.m. 400 mm tykkelse, 
pr. m2  ...........................................  kr. 25,37 22,25 21,37 

Lodret eller vandret opstilling af sandwichelementer med beklæd-
ning på 1 eller 2 sider, inkl. 4 stk. fastgørelse med boreskruer pr.
element i godstykkelse t.o.m. 16 mm.

9. Sandwichelement t.o.m. 100 mm 
tykkelse, pr. m2  ............................  kr. 39,34 34,95 33,13

10. Sandwichelement t.o.m. 150 mm 
tykkelse, pr. m2  ............................  kr. 45,07 39,55 37,95

11. Sandwichelement t.o.m. 250 mm 
tykkelse, pr. m2  ............................  kr. 52,31 45,90 44,06 

Afsnit 3
Gruppe 2

2020

Pkt. Tillægspriser.

12. Der betales fladetillæg til den enkelte vægflade, pr. stk. ... kr.
Fladetillæg betales til punkterne 1 t.o.m. 11. 

 53,27

13. Isolering ved samlinger og ydre elementer efter fastgørelse 
med mineraluld i fugebredde t.o.m. 50 cm, pr. m .............  kr. 8,82

14. Plader ved samlinger, leveret breddeskårne, indtil 15 cm 
bredde, pr. m ....................................................................  kr. 9,78 

15. Plader der tilskæres ved samlinger indtil 15 cm bredde, pr. 
m ......................................................................................  kr.  18,78

16. Tillæg for boreskruer fastgjort i godstykkelse over 16 mm 
t.o.m. 20 mm, pr. stk..........................................................  kr. 1,16 

17. Tillæg for boreskruer fastgjort i godstykkelse over 16 mm 
t.o.m. 30 mm, pr. stk..........................................................  kr. 3,69

18. Boreskruer ud over 4 stk. pr. element, i godstykkelse t.o.m. 
16 mm, pr. stk. ..................................................................  kr. 7,98

19. Boreskruer inkl. særskilt forboring udover 4 stk. pr. element i 
godstykkelse t.o.m. 20 mm, pr. stk. ...................................  kr.  12,19

20. Boreskruer inkl. særskilt forboring udover 4 stk. pr. element i 
godstykkelse t.o.m. 30 mm, pr. stk. ...................................  kr.  14,30

21. Tillæg for forsinket fastgørelse, inkl. skive og 25 mm hulbo-
ring i metalplade, pr. stk. ...................................................  kr.  4,16

22. Sandwichelementer t.o.m. 3 meters længde tillægges ..........
Tillægget beregnes af punkterne 9 t.o.m. 11.

10%

23. Sandwichelementer over 6 meters længde fradrages ...........
Fradraget beregnes af punkterne 9 t.o.m. 11.

10%
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Afsnit 3
Gruppe 2

2020

Pkt. Tillægspriser.

12. Der betales fladetillæg til den enkelte vægflade, pr. stk. ... kr.
Fladetillæg betales til punkterne 1 t.o.m. 11. 

 53,27

13. Isolering ved samlinger og ydre elementer efter fastgørelse 
med mineraluld i fugebredde t.o.m. 50 cm, pr. m .............  kr. 8,82

14. Plader ved samlinger, leveret breddeskårne, indtil 15 cm 
bredde, pr. m ....................................................................  kr. 9,78 

15. Plader der tilskæres ved samlinger indtil 15 cm bredde, pr. 
m ......................................................................................  kr.  18,78

16. Tillæg for boreskruer fastgjort i godstykkelse over 16 mm 
t.o.m. 20 mm, pr. stk..........................................................  kr. 1,16 

17. Tillæg for boreskruer fastgjort i godstykkelse over 16 mm 
t.o.m. 30 mm, pr. stk..........................................................  kr. 3,69

18. Boreskruer ud over 4 stk. pr. element, i godstykkelse t.o.m. 
16 mm, pr. stk. ..................................................................  kr. 7,98

19. Boreskruer inkl. særskilt forboring udover 4 stk. pr. element i 
godstykkelse t.o.m. 20 mm, pr. stk. ...................................  kr.  12,19

20. Boreskruer inkl. særskilt forboring udover 4 stk. pr. element i 
godstykkelse t.o.m. 30 mm, pr. stk. ...................................  kr.  14,30

21. Tillæg for forsinket fastgørelse, inkl. skive og 25 mm hulbo-
ring i metalplade, pr. stk. ...................................................  kr.  4,16

22. Sandwichelementer t.o.m. 3 meters længde tillægges ..........
Tillægget beregnes af punkterne 9 t.o.m. 11.

10%

23. Sandwichelementer over 6 meters længde fradrages ...........
Fradraget beregnes af punkterne 9 t.o.m. 11.

10%
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Afsnit 3
Gruppe 2

2020

Pkt. Snit ved sandwichelementer.

24. Skjulte skrå snit fra 1 side, pr. m ......................................  kr. 7,62 

25. Skjulte skrå snit fra 2 sider, pr. m ..................................... kr.  15,19

26. Synlige skrå snit fra 1 side, pr. m .....................................  kr.  17,37

27. Synlige skrå snit fra 2 sider, pr. m ....................................  kr.  34,74

28. Lige snit fra 1 side, pr. m ..................................................  kr. 4,67

29. Lige snit fra 2 sider, pr. m .................................................  kr.  9,37

30. Snit i isolering efter snittene i metalbeklædninger,
pr. m .................................................................................  kr. 2,67 

31. Vending af element i forbindelse med forarbejdning,
pr. vending ........................................................................  kr.  33,74

32. Ikke synlige metalliste t.o.m. 165 mm sammenlagt mål (tyk-
kelse + bredde) der leveres afkortede, påtrykkes eller fast-
gøre med skruer uden forboring pr. m ..............................  kr.  12,50

33. Metallister t.o.m. 150 mm udfoldet mål inkl. afkortning, hul-
boring, skruer og/eller popnitter, pr. m ..............................  kr.  14,69

34. Metallister t.o.m. 250 mm udfoldet mål inkl. afkortning, hul-
boring, skruer og/eller popnitter, pr. m ..............................  kr.  17,56

35. Metallister t.o.m. 350 mm udfoldet mål inkl. afkortning, hul-
boring, skruer og/eller popnitter, pr. m ..............................  kr.  19,70

36. Metallister t.o.m. 450 mm udfoldet mål inkl. afkortning, hul-
boring, skruer og/eller popnitter, pr. m ..............................  kr.  22,08

37. Metallister t.o.m. 550 mm udfoldet mål inkl. afkortning, hul-
boring, skruer og/eller popnitter, pr. m ..............................  kr.  23,99 

38. Træunderlag der leveres i passende bredde ved dørhuller 
og udskæringer, inkl. boreskruer, pr. m. ...........................  kr.  27,23

39. Metalunderlag ved dørhuller og udskæringer, inkl. popnitter 
og afkortning, pr. m ..........................................................  kr.  17,38

Afsnit 3
Gruppe 2

2020

Pkt. Snit ved sandwichelementer.

40. Ved opstilling af over 2600 m2 elementer, fradrages tabel-
priserne i kolonne C, punkterne 1 t.o.m. 11 ........................... 10%

Henvisninger.

41. Beslag ud over de anførte, betales efter afsnit 1, gruppe 3.

42. Bolte, franske skruer, skruer, boring af huller i mur, beton, 
metal samt klæbeankre betales efter afsnit 10, gruppe 2.

43. Fugning og stopning betales efter afsnit 10, gruppe 3.

44. Montering og afmontering af løftebeslag/stropper er inde-
holdt i prisen.

45. Udskæringer, tilpasninger og ændringer i træelementer ak-
korderes.

46. Udskæringer i sandwichelementer akkorderes.

47. Opstilling af elementer med hældning akkorderes.

48. Forankring af træelementer med indstøbt båndjern og/eller 
gevindstang er indeholdt i m²-priserne.

 49. Opklodsning af elementer eller bundrem er ikke indeholdt i 
m²-priserne.

50. Sortering af elementer akkorderes.
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Afsnit 3
Gruppe 2

2020

Pkt. Snit ved sandwichelementer.

40. Ved opstilling af over 2600 m2 elementer, fradrages tabel-
priserne i kolonne C, punkterne 1 t.o.m. 11 ........................... 10%

Henvisninger.

41. Beslag ud over de anførte, betales efter afsnit 1, gruppe 3.

42. Bolte, franske skruer, skruer, boring af huller i mur, beton, 
metal samt klæbeankre betales efter afsnit 10, gruppe 2.

43. Fugning og stopning betales efter afsnit 10, gruppe 3.

44. Montering og afmontering af løftebeslag/stropper er inde-
holdt i prisen.

45. Udskæringer, tilpasninger og ændringer i træelementer ak-
korderes.

46. Udskæringer i sandwichelementer akkorderes.

47. Opstilling af elementer med hældning akkorderes.

48. Forankring af træelementer med indstøbt båndjern og/eller 
gevindstang er indeholdt i m²-priserne.

 49. Opklodsning af elementer eller bundrem er ikke indeholdt i 
m²-priserne.

50. Sortering af elementer akkorderes.
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Afsnit 3
Gruppe 2

2020

Pkt. Protokollater.

 1. Fradraget i punkt 40 gives til vægelementerne ud fra føl-
gende:
Arbejdet betales med prisen, der svarer til den mængde, der 
indgår i den tildelte akkord, uanset om arbejdet foregår på 
en eller flere forskellige arbejdspladser. Skift mellem flere 
forskellige arbejdspladser, der er tildelt samlet, betales 
udenfor akkord. Tildeles arbejdet ikke samlet, med udføres 
kontinuerligt, betales prisen der i mængde svarer til den til-
delte akkord plus det tidligere kontinuerligt udførte. Alt til 
vægelement opstillingen hørende arbejde til og med færdig-
gørelsen af indvendig og udvendig beklædning, afbryder ik-
ke gradueringen.  

 2. Ved opstilling af træelementer og sandwich elementer for-
udsættes 2 mand i akkorden ekskl. kranfører. Arbejdet udfø-
res kontinuerligt og med hensigtsmæssig kran. Anhug-
ningsgrejet skal kunne betjenes af 1 mand. Elementerne le-
veres ved optagningsstedet. Prislistens transportafstande er 
således ikke gældende for vægelementerne.

 3. Ved sandwichelement forstås:

Element med pladebeklædning på 2 sider + en hård kerne 
af isolering eller lignende.

 4. Påsætning og aftagning af midlertidig afstivning af elemen-
ter i forbindelse med opstilling, er indeholdt i priserne. Sær-
lig fastgørelse af afstivning på beton og lign., betales efter 
afsnit 10, gruppe 2.

 5. Aftagning af almindelig plastik inkl. beskyttelseshjørner og 
lister, er indeholdt. Aftagning af tætsluttende plastik påsat 
pladebeklædningen ved sandwichelementer, akkorderes.

Afsnit 3
Gruppe 2

2020

Pkt. Protokollater.

6. Fjernelse af isoleringskerne i sandwichelementer for indsæt-
telse af underlag ved åbninger og lign., akkorderes.

7. Opsætning af træelementer og sandwich elementer foregår 
fra en- eller flersøjlede personløftere med arbejdsstandplads 
eller lign., hensigtsmæssigt grej.

Arbejdsplatformen skal have en sådan bredde, at elementer 
kan fastgøres i begge ender uden kurven/arbejdsplatformen 
skal flyttes. 
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Afsnit 3
Gruppe 2

2020

Pkt. Protokollater.

6. Fjernelse af isoleringskerne i sandwichelementer for indsæt-
telse af underlag ved åbninger og lign., akkorderes.

7. Opsætning af træelementer og sandwich elementer foregår 
fra en- eller flersøjlede personløftere med arbejdsstandplads 
eller lign., hensigtsmæssigt grej.

Arbejdsplatformen skal have en sådan bredde, at elementer 
kan fastgøres i begge ender uden kurven/arbejdsplatformen 
skal flyttes. 
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Afsnit 4

2020

Afsnit 4

Særlige bestemmelser.................................

Gruppe 1. Isætning af karme ........................................  

Gruppe 2. Udtagning af karme og vinduesplader ......  

Gruppe 3. Opsætning af forsatsrammer .....................  

Gruppe 4. Stopning og fugning ved karme.................  

Afsnit 4

2020

Afsnit 4

Særlige bestemmelser.

Gruppe 1. Isætning af karme ........................................
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Gruppe 3. Opsætning af forsatsrammer .....................
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125

129

133

137
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Afsnit 4
Gruppe SB

2020

Særlige bestemmelser.

1. Prissætning.

Hvor der i grupperne under dette afsnit ikke fremgår andet, er det en for-
udsætning for den tildelte akkord, at arbejdet udføres kontinuerligt.

Arbejde, der ikke er anført i nærværende afsnit, henvises til betaling efter
andre prislisteafsnit eller til akkordering, jvf. overenskomstens regler her-
for.

Denne bestemmelse øver ingen indflydelse på gradueringsbestemmel-
serne og giver ikke anledning til ekstra betaling af startgebyr eller tillæg
for skift, når arbejdet er tildelt samlet og udført kontinuerligt.

For afsnit 4 er det er forudsætning, at montering og fastgørelse foregår i
en højde indtil 2,6 meter fra terræn/sokkel eller andet fast underlag. Ved
montage over 2,6 meter betales opstilling og flytning af stillads efter af-
snit 10, gruppe 7.

2. Beboede lokaler/lejligheder.

For arbejde, der udføres i beboede lejligheder, samt institutioner, skoler
og lignende, hvor der skal tages tilsvarende hensyn, tillægges prislistens
priser 15%.

Afdækning af gulv med plastik er indeholdt i tillægget.

For opstilling og montering på færdigbehandlet underlag ydes intet tillæg.

3. Personlig transport og optagning.

Transport af værktøj og personlig transport på terræn og etagen t.o.m.
sammenlagt 100 meter er indeholdt i afsnittets priser. Over 100 meter
akkorderes.

Optagning af værktøj og personlig transport over 4. sal eller 16 meter ak-
korderes.

4. Startgebyr og skift imellem udførelse af forskellige bygningssned-
kerarbejder.

For arbejde som betales efter afsnit 4 er aftalt følgende:
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Afsnit 4
Gruppe SB

2020

Startgebyr. 
For hver akkorddeltager, uanset hvornår vedkommende tiltræder akkor-
den, betales et startgebyr på kr. 237,19. 

Ved samlet akkordtildeling og akkorden omfatter isætning af vinduer og 
udvendige døre, indvendige døre, fodpanel, vinduesplader, lysninger/til-
sætninger og opstilling af skabselementer betales 2 startgebyrer. Et for 
opstilling af skabselementer samt et for øvrige arbejdsområder, nævnt 
under A og B:

A. Isætning af vinduer og udvendige døre.

B. Isætning af indvendige døre, fodpanel, fodlister, lysninger/tilsætnin-
ger, vinduesplader, spanske væge og glasskillerum.

C. Opstilling af skabselementer.

For hvert beordret skift, jvf. ovenstående opdeling A - B - C, betales for 
skift mellem arbejdsområderne.

Ved renoveringsarbejde med udskiftning af vinduer og udvendige døre, 
gives ikke ekstra tillæg for skift mellem udvendigt arbejde (isætning af 
karm) og indvendigt arbejde (vinduesplade, tilsætning m.m.)

Hvor udskiftning af døren mellem opgang og lejlighed (indv. dør) er tildelt 
og sker sammen med udskiftning af vinduer og udvendige døre, betales 
døren efter gruppe 1 (udvendige døre), og der betales ikke skift.
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Afsnit 4
Gruppe SB

2020

Skift.
Hvor der i henhold til ovenstående forekommer skift, betales 50% af 
startgebyret.

Bemanding.

Gradueringsbestemmelserne, startgebyr og bestemmelserne om skift 
øver ingen indflydelse på mesterens ret til op- og nedmanding i akkor-
den.

Afbrydelser i arbejdets udførelse.

Afbrydes den tildelte akkord af andet arbejde på en anden arbejdsplads, 
betales nyt startgebyr, når akkorden genoptages.

Afbrydelse på grund af vejrforhold og force majeure udløser ikke nyt 
startgebyr.

I tilfælde, hvor mesteren giver ordre om skift til andet arbejde på samme 
arbejdsplads uden for den tildelte akkord, betales skift til hver akkorddel-
tager, der genoptager den oprindelige akkord.
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Afsnit 4
Gruppe 1

2020

Grundlag for prisfastsættelse af karmisætning.

1. Isætning af karme med karmtræ indtil 65 x 150 mm uanset materialeart
eller overfladebehandling. Med eller uden oplukkelige eller afløftelige
vindues- eller dørrammer inkl. eventuel nødvendig afløftning/aftagning af
rammer. Med indtil 2 lag glas eller beklædning, helt eller delvis af det
samlede karmareal, med eventuel indlagt isolering.
Aftagning af indpaknings-/beskyttelsesmateriale.

2. Karmens anbringelse i murhul uanset brystningshøjde eller på sokkel
f.eks. som vinduesbånd. Nødvendige blivende eller midlertidige opklods-
ninger, fastkilinger, underforinger eller afstivninger. Inddeling for murfals,
fugebredde samt inddelinger i forhold til andet.

3. Fastgørelsessteder indtil 6 stk., inkl. søm, skruer, alle arter af karmskru-
er, vinkler og lasker inkl. nødvendig boring i karme og i alle arter af mure
samt isætning af plugs, propper osv. Isætning af færdigleverede dæk-
propper.
Der er i vinkler og lasker indeholdt 5 søm eller skruer i karmen, samt 2
skruer eller søm med evt. propning i mur eller beton.

Ved fastgørelse med karmskurer er indeholdt hulboring i dybde t.o.m.:
Ved gasbeton og lecabeton 80 mm
Ved beton og mursten 50 mm.

Pkt. Sammenlagt mål, (bredde + højde) t.o.m.:

1. 2500 mm ..........................................................................  kr.  122,65

2. 3000 mm ..........................................................................  kr.  140,18

3. 4000 mm ..........................................................................  kr.  176,93

4. 5000 mm ..........................................................................  kr.  216,73 

5. 6000 mm ..........................................................................  kr.  265,39 

6. 7000 mm ..........................................................................  kr.  312,60

7. 8000 mm ..........................................................................  kr.  366,19
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Afsnit 4
Gruppe 1

2020

Pkt. Tillægs- eller fradragspriser.

8. Karme uden isat glas og/eller beklædning fradrages ............
Fradraget betales af punkt 1 t.o.m. 7.

10%

9. Karme fastgjort i træ med søm eller skruer inkl. evt. for-
boringer for skruer, fradrages pr. karm .............................  kr.  32,71

10. Karmtræ over 65 x 150 mm tillægges pr. påbegyndt 25 mm 
karmtræet bliver tykkere eller bredere ...................................
Der betales indtil 3 overmål, yderligere overmål akkorderes.
Tillægget betales af punkt 1 t.o.m. 7.

5%

11. Pr. enkelt dør tillægges ....................................................  kr.  75,35

12. Pr. dobbelt dør tillægges ..................................................  kr.  113,07

13. Pr. hæve-skydedør tillægges ............................................  kr.  94,15 

14. For 3 lags glas eller lydruder tillægges ..................................
Tillægget betales af punkt 1 t.o.m. 7.

5%

15. Fastgørelser ud over 6 stk., pr. stk. ..................................  kr. 9,94

16. Fastgørelser i træ ud over 6 stk., pr. stk. ..........................  kr. 3,60

17. Karme fastgjort i beton tillægges pr. karm ........................  kr.  8,17

Graduering.

18. T.o.m. 15 karme tillægges ..................................................... 5%

19. Fra 16 t.o.m. 45 karme .......................................................... 0%

20. Fra 46 t.o.m. 90 karme fradrages ........................................... 4%

21. Over 90 karme fradrages .......................................................
Hvor akkordsummen bliver mindre som følge af, at der gra-
dueres efter det faktiske antal karme, er det tilladt at opmåle 
færre. 
Gradueringen beregnes af punkterne 1 t.o.m. 9.

8%
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Henvisning.

22. Montering betales efter afsnit 9, gruppe 8.
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2020

Udtagning af karme og vinduesplader.

Grundlag for prisfastsættelse af karmudtagning.
Udtagning af karme med karmtræ indtil 65 x 150 mm uanset materialeart, 
med oplukkelige eller afløftelige vindues- og dørrammer. Med indtil 2 lag 
glas eller beklædning, helt eller delvis af det samlede karmareal.
Udtagningen er indeholdt t.o.m. 6 snit pr. karm. Snit i størknet gummifuge-
masse med el-kniv eller stanley-kniv. Afskæring med el-bajonetsav af søm 
eller skruer ved indtil 6 fastgørelsessteder. Fjernelse af underforinger, stop-
pemateriale, størknet gummifugemateriale samt rensning for mørtelfuge. Af-
hugning eller afskæring ved blivende vinduesplade. Aftagning af indvendige 
vindueslister t.o.m. 45 mm sammenlagt mål.
Renskæring ved tapet på karm eller liste.

Pkt. Sammenlagt mål, (bredde + højde) t.o.m.:

1. 2500 mm ...........................................................................  kr.  78,71

2. 3000 mm ..........................................................................  kr.  95,46

3. 4000 mm ..........................................................................  kr.  125,60

4. 5000 mm ..........................................................................  kr.  150,72

5. 6000 mm ..........................................................................  kr.  180,90

6. 7000 mm ...........................................................................  kr.  211,02

7. 8000 mm ..........................................................................  kr.  241,16

Tillægspriser.

8. Karm med enkelt dør tillægges .........................................  kr.  28,48

9. Karm med dobbelt dør tillægges ......................................  kr.  41,84 

10. Karm med hæve-skydedør tillægges ................................  kr.  41,84

11. Fastgørelsessteder ud over 6 stk., pr. stk. ........................  kr. 3,35

12. Hel udtagning af karm, tillægges ........................................... 30%
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Pkt. Tillægspriser.

13. Karm med fast glas, tillægges ............................................... 25%

14. Snit i karm ud over 6 stk., pr. stk. .....................................  kr.  5,00 

15. Afhugning af indtil 10 cm, bred murpuds, pr. m ................  kr. 10,87

16. Karmudtagning, hvor mørtelfuge forefindes, fradrages .........
Fradraget betales af punkterne 1 t.o.m. 7.

5%

Graduering.

17. T.o.m. 15 karme tillægges ..................................................... 5%

18. Fra 16 og t.o.m. 45 karme ..................................................... 0%

19. Fra 46 t.o.m. 90 karme fradrages .......................................... 4%

20. Over 90 karme fradrages ......................................................
Hvor akkordsummen bliver mindre som følge af, at der gra-
dueres efter det faktiske antal karme, er det tilladt at opmåle 
færre. 
Gradueringen betales af punkterne 1 t.o.m. 7.
Karmisætning og karmudtagning gradueres hver for sig.

8%

Udtagning af vinduesplade inkl. underbræt.

21. Plade t.o.m. 1500 x 300 mm, pr. stk.................................  kr.  17,58

22. Plade t.o.m. 2000 x 300 mm, pr. stk. ...............................  kr.  21,79

23. Plade t.o.m. 2500 x 300 mm, pr. stk..................................  kr.  27,63

24. Plade t.o.m. 3000 x 300 mm, pr. stk. ...............................  kr.  28,48

25. Plade over 3000 mm, pr. m ...........................................  kr. 10,02
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Pkt. Protokollater.

1. Karme indstøbt i beton, akkorderes.

2. Afhugning eller afskæring ved blivende lysninger/tilsæt-
ninger, akkorderes.

3. Nedtagning og transport på terræn af udtagne materialer, 
akkorderes.

4. Miljøsortering af affald, akkorderes.

5. Fjernelse af klæbende fugemasse ved murhul, akkorderes.

6. Advisering af beboere samt eventuel flytning af inventar, ak-
korderes.

7. Afhugning af beton og lign. materiale med cement samt ge-
ne ved løst murværk, akkorderes.
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Opsætning af forsatsrammer.

Grundlag for prisfastsættelse af forsatsrammer.
Opsætning af forsatskarm af karmtræ, indtil 100 mm sammenlagt mål (tyk-
kelse + bredde) uanset materialeart eller overfladebehandling, inkl. den nød-
vendige aftagning og/eller påhængning af færdigbeslåede forsatsrammer 
med isat 1 eller 2 lags glas.
Aftagning af indpaknings-/beskyttelsesmaterialer.
Forsatskarmens anbringelse uanset brysthøjde, inkl. inddeling for fuge-
bredde.
Fastgørelsessteder indtil 6 stk. i træunderlag eller metalunderlag, indtil 0,7 
mm godstykkelse, inkl. søm eller nødvendige forboring og forsænkning, 
samt evt. påsætning af færdigleverede dækpropper.

Pkt. Sammenlagt mål, fortsatskarm (højde + bredde) t.o.m.:

1. 2500 mm ..........................................................................  kr.  76,53

2. 3000 mm ..........................................................................  kr.  83,84

3. 4000 mm ..........................................................................  kr. 108,97

4. 5000 mm ..........................................................................  kr.  137,39

5. 6000 mm ..........................................................................  kr.  171,75

6. Fortsatsrammer uden isat glas fradrages .............................. 10%

Tillægspriser.

7. Fastgørelse i træ ud over 6 stk., pr. stk. ...........................  kr. 3,44

Graduering.

8. T.o.m. 15 forsatskarme tillægges .......................................... 5%

9. Fra 16 t.o.m. 45 forsatskarme ............................................... 0%

10. Fra 46 t.o.m. 90 forsatskarme fradrages ............................... 4%
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Pkt. Graduering.

11. Over 90 forsatskarme fradrages ............................................
Hvor akkordsummen bliver mindre som følge af, at der gra-
dueres efter det faktiske antal forsatsrammer, er det tilladt at 
opmåle færre. 
Gradueringen beregnes af punkterne 1 t.o.m. 6.

8%

Henvisninger.

12. Boring og propning betales efter afsnit 10, gruppe 2.

13. Lister betales efter afsnit 10, gruppe 4.

14. Fugning betales efter gruppe 4.

Protokollat.

1. Eventuel tilpasning af fortsatskarmen akkorderes.
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Stopning og fugning ved karme.

Pkt. Stopning ved karmens 3 kanter, af fuger fra 5 mm t.o.m. 20 mm 
bredde, med mineraluldsbånd, skumgummi eller polystyrolstrim-
ler.

Karmens sammenlagte mål, (bredde + højde) t.o.m.:

1. 2500 mm, pr. stk. ..............................................................  kr. 9,67

2. 3000 mm, pr. stk. ..............................................................  kr.  11,50

3. 4000 mm, pr. stk. ..............................................................  kr.  14,00

4. 5000 mm, pr. stk. ..............................................................  kr.  17,52

5. 6000 mm, pr. stk. ..............................................................  kr.  21,18

6. 7000 mm, pr. stk. ..............................................................  kr.  24,69

7. 8000 mm, pr. stk. ..............................................................  kr.  28,19 

Primning, fugning og efterglatning med 1-komponent fugemasse, 
med kompressor eller olietrykspistol, ved karmens 3 kanter, af 
fuger fra 5 mm t.o.m. 20 mm.

8. 2500 mm, pr. stk. ..............................................................  kr.  37,43

9. 3000 mm, pr. stk. ..............................................................  kr.  43,40

10. 4000 mm, pr. stk. ..............................................................  kr.  47,34

11. 5000 mm, pr. stk. ..............................................................  kr.  57,27 

12. 6000 mm, pr. stk. ..............................................................  kr.  69,05

13. 7000 mm, pr. stk. ..............................................................  kr. 80,85 

14. 8000 mm, pr. stk. ..............................................................  kr.  92,63
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Pkt. Forannævnte operationer, med 2-komponent fugemasse inkl. 
blanding med maskine.

Sammenlagte mål, (bredde + højde) t.o.m.:

15. 2500 mm, pr. stk. ..............................................................  kr.  43,40

16. 3000 mm, pr. stk. ..............................................................  kr.  49,39 

17. 4000 mm, pr. stk. ..............................................................  kr.  57,27

18. 5000 mm, pr. stk. ..............................................................  kr.  69,05

19. 6000 mm, pr. stk. ..............................................................  kr.  82,89 

20. 7000 mm, pr. stk. ..............................................................  kr.  96,73

21. 8000 mm, pr. stk. ..............................................................  kr.  110,41 

22. Ekspanderende fugebånd isat som færdige fuge (som Ill-
mod og lign.), efter fabrikkens garantianvisning, inkl. even-
tuel gene af underforinger, betales som 1-komponent fuge-
masse.

Tillægspriser.

23. For stopning og fugning af karmens 4. kant tillægges .........  25%

24. For fuger under 5 mm tillægges ..........................................  100%

25. For fuger over 20 mm til 30 mm tillægges ...........................  40%

26. Tillæggene i punkterne 24 og 25 betales af punkterne 1 
t.o.m. 21.

Henvisning.

27. Snit i isolering der anvendes til stopning, betales efter afsnit 
10, gruppe 3.

Protokollater.

1. Stopning fra en side med mineraluldsbånd over 80 mm i 
dybden akkorderes.
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Pkt. Protokollater.

2. Stopning og fugning kan tildeles i særlig akkord

3. Ved “karmside” forstås den udvendige eller den indvendige
side af karmen.
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Afsnit 5

Gruppe 1. Døre og porte ...............................................  

Gruppe 2. Plankeværk, stakit og hegn ........................  

Afsnit 5

2020

Afsnit 5

Gruppe 1. Døre og porte ...............................................

Gruppe 2. Plankeværk, stakit og hegn ........................

145

151
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Døre og porte.

Samling af døre og porte af ru eller høvlede lægter, pladematerialer t.o.m. 22 
mm tykkelse samt ru eller høvlede, pløjede, falsede og kelede brædder 
t.o.m. 25 mm tykkelse og med dækmål over 45 mm, påsat revler eller dør-
ramme leveret samlet, inkl. fastgørelse med søm eller skruer uden forboring
samt inddeling og tilpasning af brædder eller lægter.

Pkt. Beklædning af dørplader.

Døre og porte. Sammenlagt 
mål (højde + bredde).

A
t.o.m.
2 stk.

B
t.o.m.
8 stk.

C 
t.o.m.
20 stk.

D 
over

20 stk.

1. T.o.m. 3000 mm, pr. stk. ...  kr. 97,81 86,06 78,27 70,42

2. T.o.m. 4000 mm, pr. stk. ...  kr. 162,73 143,19 130,19 117,18

3. T.o.m. 5500 mm, pr. stk. ...  kr. 214,91 189,11 171,92 154,75

4. T.o.m. 7000 mm pr. stk. ....  kr. 391,75 344,75 313,41 282,07 

5. T.o.m. 8000 mm, pr. stk. ...  kr. 501,69 441,48 401,35 361,24

Samling af dør- eller portkarme af tildannet karmtræ, inkl. afkortning, hjørner 
sømmet eller skruet samt isætning af karmen med t.o.m. 6 stk. fast-
gørelsessteder.
Ved karme uden bundstykke er tilpasning af karmender indeholdt.

Pkt. Karme.

Døre og portkarme. Sammen-
lagt mål (højde + bredde).

A
t.o.m.
2 stk.

B
t.o.m.
8 stk.

C 
t.o.m.
20 stk.

D 
over

20 stk.

Fastgjort i træ.

6. T.o.m. 3000 mm, pr. stk. ...  kr. 105,54 92,82 84,46 75,98

7. T.o.m. 4000 mm, pr. stk. ...  kr. 110,93 97,59 88,74 79,88
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Pkt. Karme.

Døre og portkarme. Sammen-
lagt mål (højde + bredde).

A
t.o.m.
2 stk.

B
t.o.m.
8 stk.

C 
t.o.m.
20 stk.

D 
over

20 stk.

Fastgjort i træ.

8. T.o.m. 5500 mm, pr. stk. ..  kr. 128,12 112,76 102,51 92,27 

9. T.o.m. 7000 mm, pr. stk. ..  kr. 169,74 149,35 135,79 122,20

10. T.o.m. 8000 mm, pr. stk. ..  kr. 191,35 168,38 153,07 137,96 

Fastgjort i mur eller beton.

11. T.o.m. 3000 mm, pr. stk. ..  kr. 196,48 172,90 157,19 141,45

12. T.o.m. 4000 mm, pr. stk. ..  kr. 201,90 177,62 161,48 145,36

13. T.o.m. 5500 mm, pr. stk. ..  kr. 242,19 213,12 193,75 174,40

14. T.o.m. 7000 mm, pr. stk. ...  kr. 304,72 268,10 243,72 219,39 

15. T.o.m. 8000 mm, pr. stk. ..  kr. 352,36 310,10 281,90 253,71

Indpasning og beslåning af døre og porte med 2 stk. påskruede eller på-
boltede hængsler, inkl. skruer og t.o.m. 4 stk. bolte pr. hængsel, indboring 
for stabel samt påsætning af stalddørsgreb eller overfald.

Pkt. Indpasning og beslåning.

Døre og portkarme. Sammen-
lagt mål (højde + bredde).

A
t.o.m.
2 stk.

B
t.o.m.
8 stk.

C 
t.o.m.
20 stk.

D 
over

20 stk.

16. T.o.m. 3000 mm, pr. stk. ..  kr. 122,20 107,54 97,77 88,02

17. T.o.m. 4000 mm, pr. stk. ..  kr. 208,26 183,30 166,60 149,96

18. T.o.m. 5500 mm, pr. stk. ..  kr. 283,46 249,43 226,76 204,10 
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Pkt. 

Døre og portkarme. Sammen-
lagt mål (højde + bredde).

A
t.o.m.
2 stk.

B
t.o.m.
8 stk.

C 
t.o.m.
20 stk.

D 
over

20 stk.

19. T.o.m. 7000 mm, pr. stk. ...  kr. 509,33 448,23 407,48 366,73

20. T.o.m. 8000 mm, pr. stk. ..  kr. 655,07 576,46 524,07 471,66

Opstilling og beslåning af rulledøre og rulleporte med styreskinne og løbe-
skinne, inkl. afkortning af skinner.
Løbeskinne opsat med konsoller/bærejern pr. 90 cm, fastgjort i mursten eller 
beton med en ekspansionsbolt.
Styreskinne påsat underkant dør- eller portramme inkl. skruer.
Dør eller port er indeholdt påsætning af 2 stk. dør-/portruller inkl. skruer og 
boring for styretappe. 2 stk. portstyr inkl. fastgørelse i beton, 2 stk. portstop 
inkl. skruer, 2 stk. skudrigler inkl. skruer, 2 stk. dørhanke inkl. skruer.

Pkt. 

Døre og portrammer. Sam-
menlagt mål (højde + bred-
de).

A
t.o.m.
2 stk.

B
t.o.m.
8 stk.

C 
t.o.m.
20 stk.

D 
over

20 stk.

21. T.o.m. 3000 mm, pr. stk. ...  kr. 390,90 343,98 312,72 280,44

22. T.o.m. 4000 mm, pr. stk. ...  kr. 563,89 496023 451,10 406,00

23. T.o.m. 5500 mm, pr. stk. ...  kr. 666,37 586,40 533,10 479,82

24. T.o.m. 7000 mm, pr. stk. ...  kr. 943,84 830,59 755,08 679,57

25. T.o.m. 8000 mm, pr. stk. ...  kr. 1.143,85 1.006,60 915,08 823,60 
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Opstilling og beslåning af vippeporte.

Isætning af karme betales efter punkterne 6 t.o.m 15.

Pkt. 

Vippeporte t.o.m. 7 m2. A
t.o.m.
2 stk.

B
t.o.m.
8 stk.

C 
t.o.m.
20 stk.

D 
over

20 stk.

26. Vippeporte beslået, hvor alt 
beslag påsættes, pr. stk. ..  kr. 894,13 786,83 715,29 643,78

 27. Vippeporte leveret med alt 
beslag påsat port og karm, 
dog påsættes rulleskinner, pr. 
stk. ....................................  kr. 596,06 524,52 476,85 429,18

Tillægspriser.

28. Ekstra hængsler inkl. skruer og t.o.m. 4 stk. bolte, evt. indbo-
ret stabel, pr. stk. ..............................................................  kr. 22,12

29. Døre beslået med hamburgerhængsler tillægges,
pr. dør...............................................................................  kr. 22,97

30. Døre og porte med 1 på 2 (eller klinkbeklædning)
tillægges ................................................................................  
Tillægget beregnes af punkterne 1 t.o.m. 5.

50%

31. Ekstra portstyr eller portstop, inkl. fastgørelse i mur/beton, 
pr. stk. ..............................................................................  kr. 32,31

32. Hvor dørrammen beklædes på begge sider, inkl. evt. ekstra 
revler, tillægges .....................................................................  
Tillægget beregnes af punkterne 1 t.o.m. 5.

100%

33. Tillæg for indstemning af skrårevler, pr. skrårevle ............  kr. 7,72

34. Gliphager opsat på træ inkl. 6 skruer, pr. stk. ...................  kr. 11,49 
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Pkt. Tillægspriser.

35. Styreskinne til faststøbning, inkl. afkortning og fastgørelse i 
beton, pr. m ...................................................................... kr. 38,61

36. Ekstra portruller inkl. skruer og boring for styretappe,
pr. stk. .............................................................................. kr. 17,76

37. Ekstra konsol/bærejern med 1 stk. fastgørelse i mursten el-
ler beton, inkl. ekspansionsbolt, pr. stk. ............................ kr. 14,43

Henvisninger.

38. Isolering og dampspærre ved dørramme, betales efter afsnit 
6, gruppe 2 og afsnit 10, gruppe 8.

39. Lister betales efter afsnit 10, gruppe 4.

40. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

41. Bærebom og lignende betales efter afsnit 1, gruppe 1.

42. Udstemninger for portbeslag betales efter afsnit 1, gruppe 3.

43. Skruer, franske skruer, bolte og boring og propning ud over 
det indeholdte, betales efter afsnit 10, gruppe 2.

44. Stilladser betales efter afsnit 10, gruppe 7.

45. Tildannelse og samling af dørramme, betales efter afsnit 1, 
gruppe 1.

Protokollater.

1. Dobbelte døre eller porte betales som 2 stk. enkelt døre,
karm betales som 1 stk..

2. Anslagspæle akkorderes.

3. Faststøbning af beslag akkorderes.
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Plankeværk, stakit og hegn.

Pkt. Stolper, løsholter, afstivninger, afdækninger og lign., inkl. lige el-
ler skrå afskæringer af stolper foroven samt lige stumpe samlin-
ger ved løsholter.

A B C D 

Tværsnit t.o.m.: 50 cm2 100 cm2 160 cm2 240 cm2

Løbende meter planke-
værk 

1. T.o.m. 50 m, pr. m ......  kr. 6,44 8,51 10,35 14,27 

2. T.o.m. 100 m, pr. m ....  kr. 5,59 7,37 9,00 12,41 

3. T.o.m. 500 m, pr. m ....  kr. 5,25 6,96 8,48 11,66

4. Over 500 m, pr. m ......  kr. 5,05 6,64 8,08 11,16

Tillægspriser.

5. Skrå stumpe samlinger, 
pr. stk. ........................  kr. 6,80 8,44 10,40 12,74

6. Udskramninger eller for-
satse pr. stk. ...............  kr. 6,04 8,18 10,91 13,63

7. Afmærkning og mekanisk boring af huller til stolper, dybde 
t.o.m. 100 cm, pr. hul ......................................................  kr. 22,40 

8. Tilfyldning og stampning af huller, pr. hul .......................  kr. 7,01

9. Færdigt tildannede stolper, som sættes i bestemt højde, til-
lægges pr. stk. ................................................................  kr. 12,14

10. Betonstolper tillægges..........................................................  
Tillægget beregnes af punkterne 1, 2, 3 og 4.

30%

11. Stolper som sættes i buet flugt, tillægges pr. stk. ...........  kr. 3,89 
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Pkt. Tillægspriser.

12. Udskramninger eller forsatse udført i rundt træ tillægges ....  35%

Brædder, rafter og stakitter.

Ru eller høvlede brædder med over 25 mm mellemrum sømmet eller 
skruet vandret eller lodret på stolper eller løsholter.

Afkvistede rafter med eller uden bark, runde eller gennemskårne, 
sømmet eller skruet vandret eller lodret på stolper eller løsholter.
Færdigt tildannede stakitstave opsat med mellemrum, sømmet eller 
skruet på løsholter, højde t.o.m. 100 cm.

Hvor brædder, rafter og stakitstave fastgøres med skruer, er forbo-
ring/undersænkning indeholdt. Evt. forboring for søm er indeholdt.

A B C D 

Løbende meter planke-
værk 

T.o.m.
50 m

T.o.m.
100 m

T.o.m.
500 m

Over
500 m

13. Brædder opsat med over
25 mm mellemrum,
pr. m ...........................  kr. 6,60 5,77 5,40 5,16 

14. Rafter opsat, pr. m ....... kr. 4,29 3,75 3,52 3,38 

15. Brædder og rafter leveret 
afkortede fradrages .........  
Fradraget beregnes af 
punkterne 13 og 14.

13% 13% 13% 13%

16. Stakitstave opsat med 
mellemrum, pr. stk. .....  kr. 5,61 4,90 4,61 4,39 



153152 2020

Afsnit 5
Gruppe 2

2020

Pkt. Beklædning.

Bræddebeklædning, ru eller høvlet, med eller uden pløjning, tæt eller 
med mellemrum t.o.m. 25 mm, sømmet eller skruet vandret eller lodret 
på stolper eller løsholter.

Pladebeklædning t.o.m. 16 mm tykkelse sømmet eller skruet vandret 
eller lodret på stolper eller løsholter.

Hegn af færdige elementer opsat med t.o.m. 4 beslag inkl. skruer.
Maskinflettet dyrehegn af metal eller plast opsat på tråd eller løsholter 
inkl. fastgørelse med kramper eller tråd.

Hvor brædde- eller pladebeklædning fastgøres med skruer er forbo-
ring/undersænkning indeholdt.

A B C D 

Løbende meter planke-
værk 

T.o.m.
50 m

T.o.m.
100 m

T.o.m.
500 m

Over
500 m

17. Bræddebeklædning opsat, 
pr. m2  ..........................  kr. 35,59 30,95 29,06 27,86

18. Pladebeklædning opsat, 
pr. m2 ..........................  kr. 31,43 27,35 25,72 24,60

19. Beklædning der leveres 
tildannet fradrages ...........  
Fradraget beregnes af 
punkterne 17 og 18.

13% 13% 13% 13%

20. Hegn af færdige elemen-
ter, pr. m2  ....................  kr. 34,34 29,84 28,05 26,86

21. Maskinflettet dyrehegn 
opsat, pr. m2  ...............  kr. 18,02 15,66 14,70 14,10

22. Ståltråd strammet og fast-
gjort med kramper,
pr. m ...........................  kr. 2,34 2,03 1,87 1,82 
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Pkt. Beklædning.

A B C D 

Løbende meter planke-
værk 

T.o.m.
50 m

T.o.m.
100 m

T.o.m.
500 m

Over
500 m

23. Pigtråd strammet og fast-
gjort med kramper,
pr. m ...........................  kr. 3,22 2,80 2,59 2,51

24. Fladjern t.o.m. 4 x 40 mm 
fastgjort med søm eller 
kramper, pr. m ............  kr. 4,11 3,56 3,36 3,22

Tillægspriser.

25. Brædder opsat på klink tillægges .........................................  
Tillægget beregnes af punkt 17.

20%

Henvisninger.

26. Fastgørelse med bolte og franske skruer, betales efter afsnit 
10, gruppe 2.

27. Beslag ved løsholter samt ekstra beslag ved hegn af færdi-
ge elementer, betales efter afsnit 1, gruppe 3.

28. Boring og propning betales efter afsnit 10, gruppe 2.

29. Tildannelse og beslåning af døre og låger betales efter 
gruppe 1.

Protokollater.

1. Hvor hulboring besværliggøres af sten eller andre forhin-
dringer, akkorderes det ekstra tidsforbrug.

2. Det samlede antal løbende meter hegn, plankeværk eller 
stakit og lign., uanset materialer, som indgår i den forud for 
arbejdets påbegyndelse, aftalte akkord.
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Pkt. Protokollater.

3. Ved opmåling af plankeværk eller stakit bestående af bræd-
der, rafter, stakitstave, bræddebeklædning eller pladebe-
klædning regnes med størst højde og bredde og evt. skrå 
afskæring foroven, er indeholdt i priserne. Øvrige skrå snit 
eller buet snit akkorderes.

Ved opmåling af hegn af færdigtildannede elementer regnes 
med størst højde og bredde. Eventuel tilpasning af elemen-
terne akkorderes.
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Særlige bestemmelser.

1. Fladetillæg.
Der betales fladetillæg til hver enkelt vægflade.

Indgår der i den enkelte vægflade forskellige materialer, betales fladetil-
læg til hver materialeart.

Hvor forskellige materialer deler væggen i flere ikke sammenhængende
felter, betales fladetillæg til hvert enkelt felt.
Afbrydes vægfladen af gennemgående ikke dækkede flader, betales fla-
detillæg til hver enkelt dækket felt.

Opsætning af plademateriale på facader bestående af karme, giver ikke
anledning til betaling for hvert areal, når det er opsat på karmtræet, såle-
des at der fremtræder fuger mellem de enkelte plader.

2. Opmålingsprincip.
Det opmålte areal er det faktiske areal for hver materialeart.

3. Graduering.
Ved beregning af det antal m2, der indgår i akkorden, opgøres hver en-
kelt materialeart for sig. Samme materialeart i forskellige tykkelser opgø-
res samlet.
Plader opsat som mellemlag indgår ikke i beregningen.

4. Forudsætning for prissætning.
Ved pladebeklædning hvor ikke andet er nævnt er indtil 20 fastgørelser
pr. m2 indeholdt i m2-prisen.
Beklædning opsat som mellemlag, indeholder samme antal fastgørelser.
Er fuldstændig fastgørelse ikke nødvendig, giver dette ikke anledning til
fradrag.
I priserne er der indeholdt fordækt sømning.
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Al beklædning på skrå væg som angivet tilkommer tillægget. Bliver 
hældningen 45º eller mindre, henvises til afsnit 7 lofter.
Tillægget for diagonalt opsat beklædning, indeholder ikke skråsnit.

Priserne/tillæggene for færdigmalede materialer indeholder hensyntagen 
til færdigmalede eller færdigbehandlede, og på anden måde færdige 
rum. Anvendes stillads berettiger dette til tillæg, såfremt der skal tages 
hensyn til væggene. Tillægget fastsættes i de konkrete tilfælde.

Hvis undersænkning af skruer foretages samtidig med hulboring, eller 
skruen selv foretager undersænkning, er det indeholdt i prisen. Hvis un-
dersænkning udføres i en selvstændig arbejdsoperation, betales dette ef-
ter afsnit 10 gruppe 2.

Alle snit der ikke er parallelle med, eller vinkelret på begyndelseslinien, 
tilkommer betaling som skrå snit. Ved brædder gælder det at der betales 
skrå snit hvis ikke snittet er vinkelret eller parallelt med brættets længde-
retning.
Alle snitpriser indeholder tæt tilpasning eller afskæring med fuge.
Lige eller skrå tæt tilskæring med forstrygning akkorderes.

5. Stillads.
Priserne indeholder montering af materialet på væg i t.o.m. 2,6 m højde
fra gulv eller forudværende stillads. Over 2,6 m betales efter afsnit 10,
gruppe 7.

6. Lav højde.
Beklædning i rum eller dele deraf, hvor højden er under 175 cm, tillæg-
ges pr. m2 kr. 3,71.
Bestemmelsen kommer ikke i anvendelse, hvor minimumshøjden er 100
cm, og højden i øvrigt er mindst 175 cm. Højden måles mellem bjælker-
ne eller andet tømmer.
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7. Højdetillæg.
1. Beklædningsarbejder over 4,2 m t.o.m. 6,0 m tillægges akkordprisen

0,5%.
2. Beklædningarbejder over 6,0 m tillægges akkordprisen pr. påbe-

gyndt 1,8 m 0,5%.

Højdetillægget er betaling for personlig tid og optagning af håndværktøj.

8. Kvisttillæg.
Kvisttillæggene i afsnit 2, gruppe 8, punkterne 30 og 31 er ikke gælden-
de for afsnit 6, gruppe 1 t.o.m. 8.
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Lette skillevægge.

Træ eller stålskelet

Træ t.o.m. 32 cm2 og metal profiler t.o.m. 0,7 mm tykkelse t.o.m. 160 mm 
bredde. Priserne indeholder afkortninger/små udskæringer for elrør/kabler 
og lign. samlinger, fastgørelse på træ, mur, beton eller stål t.o.m. 2,5 mm 
med eller uden påsat filt eller gummistrimler.

Pkt. 

A
t.o.m.

100 m2 

B
t.o.m.

300 m2

C 
t.o.m.

650 m2 

D 
over

650 m2

  Profil t.o.m. 0,7 mm og træ t.o.m. 32 cm2

1. Afstand pr. 30 cm
pr. m2 ..........................  kr. 41,97 36,81 34,23 31,69

2. Afstand over 30 cm
t.o.m. 45 cm, pr. m2 ....  kr. 37,78 33,15 30,84 28,48

3. Afstand over 45 cm
t.o.m. 60 cm, pr. m2 .....  kr. 35,42 31,05 28,88 26,70

4. Skillevægsstolper i afsnit 06 gruppe 1 pkt. 1-2-3 A-D leveret 
på fixmål medfører et fradrag på 8%. 

Der forudsættes at der ikke er ekstraarbejde i forbindelse 
med montagen af stolperne, eksempelvis ekstra arbejde 
med en topskinne med særlig høje flanger.

8 % 

Profil t.o.m. 1,5 mm.

 5. Afstand pr. 30 cm,
pr. m2 . .........................  kr. 46,17 40,50 37,67 34,83

 6. Afstand over 30 cm
t.o.m. 45 cm, pr. m2  ....  kr. 41,57 36,48 33,88 31,35

 7. Afstand over 45 cm
t.o.m. 60 cm, pr. m2 ....  kr. 38,94 34,17 31,78 29,39 



164 2020

Afsnit 6
Gruppe 1

2020

Stålskelet af Click-skinner opsat

Pkt. 

A
t.o.m.

100 m2 

B
t.o.m.

300 m2

C 
t.o.m.

650 m2 

D 
over

650 m2

  Profil t.o.m. 0,7 mm  

8. Afstand pr. 30 cm
pr. m2 ..........................  kr. 36,71 32,22 29,96 27,72

 9. Afstand over 30 cm
t.o.m. 45 cm, pr. m2 ....  kr. 34,02 29,83 27,76 25,63

10. Afstand over 45 cm
t.o.m. 60 cm, pr. m2 .....  kr. 32,76 28,72 26,70 24,71

Tråd og isolering.

Pkt. 

 11. Tråd opsat t.o.m. 2 mm pr. 300 mm, pr. m2  ......................  kr. 3,96

 12. Tape i randareal af dampspærre, betales pr. m med .......  kr. 2,67 

 13. 

. 
Isolering t.o.m. 100 mm af 1 eller 2 lag opsat i væg inkl. ud-
skæringer, pr. m2  ..............................................................  kr. 8,19

 14. Isolering over 100 mm betales som overtykkelse pr. påbe-
gyndt 25 mm uanset antal lag pr. m2.................................  kr. 2,08 
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Gipsplader.
Gipsplader inklusive fastgørelse med søm eller skruet på træ eller metal-
underlag t.o.m. 0,7 mm, med selvskærende skruer uden forboring, lige snit i 
randarealet, opsat med eller uden fast fugeafstand, inddeling og/eller forløb-
ning, nødvendig affasning af endestød jf. monteringsvejledning.

Pkt.

A
t.o.m.

300 m2 

B
t.o.m.

650 m2

C 
t.o.m.

1300 m2 

D 
over

1300 m2

 15. Plader t.o.m. 13 mm en-
keltlag, pr. m2  .............  kr. 20,44 17,31 16,65 14,30 

 16. Plader t.o.m. 20 mm en-
keltlag, pr. m2  .............  kr. 25,72 21,72 20,89 17,98

 17. Vådrumsgips t.o.m. 15
mm enkeltlag, pr. m2 ...  kr. 25,72 21,72 20,89 17,98

Tillægspriser.

18. Ekstra lag plader, t.o.m. 13 mm, sammen med første lag,
pr. m2. ...............................................................................  kr. 10,45

19. Ekstra lag 13 mm vådrumsgips eller lign. gipsplade sammen 
med første lag, pr. m2  .......................................................  kr. 14,63

 20. Der betales et fladetillæg pr. vægside for t.o.m. 2 lag gips-
plader, pr. stk. ...................................................................  kr. 53,52

21A Fradrag i fladetillæg for mellemlag ved anvendelse af plader 
fra andre grupper, pr. stk. .................................................  kr.
Se protokollat nr. 3.

17,84

21B Fradrag i fladetillæg for synlig beklædning ved anvendelse 
af plader fra andre grupper, pr. stk. ..................................  kr.
Se protokollat nr. 3.

35,68
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Pkt. Tillægspriser.

21C Fladetillæg for ekstra mellemlag ved anvendelse af plader 
fra afsnit 6, gruppe 1, pr. stk. ............................................ kr.
Se protokollat nr. 3

17,84

22. Der betales et fladetillæg pr. lag isolering pr. stk. ............. kr. 14,69

23. Underlag for radiatorer og lignende, pr. m......................... kr. 18,67

24. Trempler, pr. m ................................................................. kr. 12,75

25. Underlag t.o.m. 165 mm i bredden opsat løst mellem træ el-
ler metalprofil i samlinger ved forløbning af gipsplader, inkl. 
afkortning, pr. stk. ............................................................. kr. 6,37

26. Pladebånd/båndstål til forstærkning bag ikke understøttede 
pladesamlinger bredde t.o.m. 100 mm, betales pr. m ...... kr. 3,21

27. Forstærkningsstål over 0,7 mm. t.o.m. 1,5 mm inkl. selv-
borende skruer, gældende for pkt. 1-2-3, pr. m ................ kr. 5,13

28. Afstandsklammer, pr. m2 .................................................. kr. 1,85

29. Montering af metalprofil t.o.m. 0,7 mm, ved betondæk, med 
ribbeprofil, inkl. fastgørelse, pr. stk. ribbe ......................... kr. 27,13

30. Skelet mod skrå loft eller væg betales pr. m .................... kr. 4,14

31. Isolering mod skrå loft eller væg betales pr. m ................. kr. 1,67

32. Skjulte skrå snit i gips pr. lag, pr. m .................................. kr. 5,59

33. Synlige skrå snit i gips pr. lag, pr. m ................................. kr. 14,92

34. Lige snit i gips, inden for arealets begrænsning, pr. m ..... kr. 2,34

35. For den forøgede vægt ved anvendelse af 15 mm gips-
plader, tillægges pr. m2 .................................................... kr.
Tillægget er kun gældende for mellemlag i pkt. 15.

1,59

Afsnit 6
Gruppe 1

2020

Pkt. Tillægspriser. Pkt. 

35A Vådrumsgipsplader og lign. gipsplader over 13 mm t.o.m. 15
mm tykkelse opsat som mellemlag, tillægges pr. m2 ........ kr.
Tillægget er kun gældende for mellemlag i pkt. 16.

2,21

 36. Gips skruet på metalunderlag over 0,7 mm. t.o.m. 1,5 mm,
pr. m2 ................................................................................ kr. 10,45

 37. Kantlukninger samt strimler ved lofttilslutninger
pr. m gipsplade ................................................................. kr. 10,20

 38. Løse filtstrimler påsat profiler inkl. eventuel limning,
pr. m ................................................................................. kr. 1,72

 39. Åbninger over 2,5 m2 t.o.m. 5,0 m2 fradrages pr. stk. ....... kr. 126,89

40A Udrigling i isolering for metalprofiler, træskelet og rør,
pr. lag isolering, pr. m2 ..................................................... kr. 4,76

40B Udrigling i isolering for rør og ledninger, pr. m .................. kr. 1,93

 41. Spartel-, samle-, hjørne- og kantprofiler, pr. m ................. kr. 5,52

 42. Synlig gipsplade opsat med afstandsfuge ved gulv inkl. til-
pasning af gipspladen, pr. m. vægside ............................. kr. 6,45

 43. Hvor synlig gipsplade ved dørhuller kræves tæt tilpasset el-
ler tilpasset med fuge tillægges pr. dør hul ....................... kr. 67,21

 44. Limning af plader, påført i striber fra 10 cm t.o.m. 30 cm, pr.
flade pr. m²  ....................................................................... kr. 5,93

 45. Limning af plader, påført i striber over 30 cm t.o.m. 65 cm,
pr. flade pr. m²  .................................................................. kr. 2,95

 46. Fuldlimning af plader, pr. flade pr. m²  ............................... kr. 13,44

 47. Overvægge og frit hængende vægge, af en længde over
3,5 m. tillægges pr. m ....................................................... kr. 79,15

48A Skrå afstivning ved skørter, monteret på beton lofter, pr. stk.
.......................................................................................... kr. 25,42

Afsnit 6
Gruppe 1

2020

Pkt. Tillægspriser. Pkt. 

35A Vådrumsgipsplader og lign. gipsplader over 13 mm t.o.m. 15
mm tykkelse opsat som mellemlag, tillægges pr. m2 ........ kr.
Tillægget er kun gældende for mellemlag i pkt. 16.

2,21

 36. Gips skruet på metalunderlag over 0,7 mm. t.o.m. 1,5 mm,
pr. m2 ................................................................................ kr. 10,45

 37. Kantlukninger samt strimler ved lofttilslutninger
pr. m gipsplade ................................................................. kr. 10,20

 38. Løse filtstrimler påsat profiler inkl. eventuel limning,
pr. m ................................................................................. kr. 1,72

 39. Åbninger over 2,5 m2 t.o.m. 5,0 m2 fradrages pr. stk. ....... kr. 126,89

40A Udrigling i isolering for metalprofiler, træskelet og rør,
pr. lag isolering, pr. m2 ..................................................... kr. 4,76

40B Udrigling i isolering for rør og ledninger, pr. m .................. kr. 1,93

 41. Spartel-, samle-, hjørne- og kantprofiler, pr. m ................. kr. 5,52

 42. Synlig gipsplade opsat med afstandsfuge ved gulv inkl. til-
pasning af gipspladen, pr. m. vægside ............................. kr. 6,45

 43. Hvor synlig gipsplade ved dørhuller kræves tæt tilpasset el-
ler tilpasset med fuge tillægges pr. dør hul ....................... kr. 67,21

 44. Limning af plader, påført i striber fra 10 cm t.o.m. 30 cm, pr.
flade pr. m²  ....................................................................... kr. 5,93

 45. Limning af plader, påført i striber over 30 cm t.o.m. 65 cm,
pr. flade pr. m²  .................................................................. kr. 2,95

 46. Fuldlimning af plader, pr. flade pr. m²  ............................... kr. 13,44

 47. Overvægge og frit hængende vægge, af en længde over
3,5 m. tillægges pr. m ....................................................... kr. 79,15

48A Skrå afstivning ved skørter, monteret på beton lofter, pr. stk.
.......................................................................................... kr. 25,42
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Pkt. Tillægspriser. Pkt. 

35A Vådrumsgipsplader og lign. gipsplader over 13 mm t.o.m. 15 
mm tykkelse opsat som mellemlag, tillægges pr. m2  ........  kr.
Tillægget er kun gældende for mellemlag i pkt. 16.

2,21

 36. Gips skruet på metalunderlag over 0,7 mm. t.o.m. 1,5 mm, 
pr. m2  ................................................................................  kr. 10,45

 37. Kantlukninger samt strimler ved lofttilslutninger
pr. m gipsplade .................................................................  kr. 10,20

 38. Løse filtstrimler påsat profiler inkl. eventuel limning,
pr. m  .................................................................................  kr. 1,72

 39. Åbninger over 2,5 m2 t.o.m. 5,0 m2 fradrages pr. stk. .......  kr. 126,89 

40A Udrigling i isolering for metalprofiler, træskelet og rør,
pr. lag isolering, pr. m2  .....................................................  kr. 4,76

40B Udrigling i isolering for rør og ledninger, pr. m ..................  kr. 1,93

 41. Spartel-, samle-, hjørne- og kantprofiler, pr. m .................  kr. 5,52

 42. Synlig gipsplade opsat med afstandsfuge ved gulv inkl. til-
pasning af gipspladen, pr. m. vægside .............................  kr. 6,45

 43. Hvor synlig gipsplade ved dørhuller kræves tæt tilpasset el-
ler tilpasset med fuge tillægges pr. dør hul .......................  kr. 67,21

 44. Limning af plader, påført i striber fra 10 cm t.o.m. 30 cm, pr. 
flade pr. m²  .......................................................................  kr. 5,93

 45. Limning af plader, påført i striber over 30 cm t.o.m. 65 cm, 
pr. flade pr. m²  ..................................................................  kr. 2,95

 46. Fuldlimning af plader, pr. flade pr. m²  ...............................  kr. 13,44

 47. Overvægge og frit hængende vægge, af en længde over
3,5 m. tillægges pr. m .......................................................  kr. 79,15

48A Skrå afstivning ved skørter, monteret på beton lofter, pr. stk. 
..........................................................................................  kr. 25,42

Afsnit 6
Gruppe 1

2020

Pkt. Tillægspriser. Pkt. 

35A Vådrumsgipsplader og lign. gipsplader over 13 mm t.o.m. 15
mm tykkelse opsat som mellemlag, tillægges pr. m2 ........ kr.
Tillægget er kun gældende for mellemlag i pkt. 16.

2,21

 36. Gips skruet på metalunderlag over 0,7 mm. t.o.m. 1,5 mm,
pr. m2 ................................................................................ kr. 10,45

 37. Kantlukninger samt strimler ved lofttilslutninger
pr. m gipsplade ................................................................. kr. 10,20

 38. Løse filtstrimler påsat profiler inkl. eventuel limning,
pr. m ................................................................................. kr. 1,72

 39. Åbninger over 2,5 m2 t.o.m. 5,0 m2 fradrages pr. stk. ....... kr. 126,89

40A Udrigling i isolering for metalprofiler, træskelet og rør,
pr. lag isolering, pr. m2 ..................................................... kr. 4,76

40B Udrigling i isolering for rør og ledninger, pr. m .................. kr. 1,93

 41. Spartel-, samle-, hjørne- og kantprofiler, pr. m ................. kr. 5,52

 42. Synlig gipsplade opsat med afstandsfuge ved gulv inkl. til-
pasning af gipspladen, pr. m. vægside ............................. kr. 6,45

 43. Hvor synlig gipsplade ved dørhuller kræves tæt tilpasset el-
ler tilpasset med fuge tillægges pr. dør hul ....................... kr. 67,21

 44. Limning af plader, påført i striber fra 10 cm t.o.m. 30 cm, pr.
flade pr. m²  ....................................................................... kr. 5,93

 45. Limning af plader, påført i striber over 30 cm t.o.m. 65 cm,
pr. flade pr. m²  .................................................................. kr. 2,95

 46. Fuldlimning af plader, pr. flade pr. m²  ............................... kr. 13,44

 47. Overvægge og frit hængende vægge, af en længde over
3,5 m. tillægges pr. m ....................................................... kr. 79,15

48A Skrå afstivning ved skørter, monteret på beton lofter, pr. stk.
.......................................................................................... kr. 25,42
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Afsnit 6
Gruppe 1

2020

Pkt. Tillægspriser.

48B Skrå afstivning ved skørter, monteret på skrue faste lofter, 
pr. stk…………………………………………………………...kr. 21,11

 49. Ved udførelse af over 2600 m2 beklædning fradrages ta-
belpriserne i kolonne D pkt. 15, 16 og 17  ..............................  
En forudsætning for denne graduering er at det er samme
arbejdshold, der udfører tildelingerne, og at det er samme 
materialeart.

10%

49A Vægskelet med forskudte rigler/stolper opsat med afstand 
på 22,5 cm tillægges .............................................................  
Beregnes af tabelpriserne i punkt 1 og 4.

10%

Inspektions- og skunklemme. 

50. Montering af færdigtildannede inspektions- og skunk-lemme, 
t.o.m. 0,5 m2, fastgjort på træ eller metal t.o.m. 0,7 mm, pr.
stk......................................................................................  kr. 55,22

 51. Montering af færdigtildannede inspektions- og skunk-lemme, 
t.o.m. 1,0 m2, fastgjort på træ eller metal t.o.m. 0.7 mm med
selvskærende skruer, inkl. underforinger, og montering af
indfatninger på 1 side, pr. stk. ...........................................  kr. 119,45
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Afsnit 6
Gruppe 1

2020

Pkt. Inddækninger. Drager, søjler, rør og kabelbakker med t.o.m. 2 lag 
gips, på træ eller stålskelet, inkl. nødvendig fastgørelse og hjørne-
forstærkninger.

51. Vandrette inddækninger beklædt på 2 sider, t.o.m. 100 cm 
rundmål, pr. m. ..................................................................  kr. 134,36

52. Vandrette inddækninger beklædt på 3 sider, t.o.m. 150 cm 
rundmål, pr. m. ..................................................................  kr. 216,48

 53. Vandrette inddækninger beklædt på 4 sider t.o.m. 200 cm
rundmål, pr. m ..................................................................  kr. 301,13 

54. Lodrette inddækninger beklædt på 2 sider, t.o.m. 100 cm 
rundmål, pr. m. ..................................................................  kr. 126,89 

55. Lodrette inddækninger beklædt på 3 sider, t.o.m. 150 cm 
rundmål, pr. m. ..................................................................  kr. 197,81

56. Lodrette inddækninger beklædt på 4 sider, t.o.m. 200 cm 
rundmål, pr. m. ..................................................................  kr. 268,73

57. Inddækninger af søjler og dragere af skruefast materiale i et 
lag t.o.m. 27 mm tykkelse, og hvor der ikke opsættes under-
lag, men inklusiv sammenskruning af pladerne, fradrages 
inddækningspriserne .............................................................  
Fradraget beregnes af punkterne 51. t.o.m. 56. 

50%

58. Isoleringsstrimler t.o.m. 100 mm tykkelse og t.o.m. 20 cm 
bredde inkl. snit, pr. m ......................................................  kr. 2,56 

59. Isoleringsstrimler t.o.m. 100 mm tykkelse og t.o.m. 20 cm 
bredde uden snit, pr. m ....................................................  kr. 
Isoleringsstrimler over 20 cm i bredden betales efter punk-
terne 13 og 22. 

1,87 

Tillægspriser til punkterne 51-56.

60. Tillæg for 3-lags gipsplader ...................................................  18,91%

61. Tillæg for andre plader end gips ved 2. lag plader ................  30,89%

Afsnit 6
Gruppe 1

2020

Pkt. Inddækninger. Drager, søjler, rør og kabelbakker med t.o.m. 2 lag 
gips, på træ eller stålskelet, inkl. nødvendig fastgørelse og hjørne-
forstærkninger.

52. Vandrette inddækninger beklædt på 2 sider, t.o.m. 100 cm 
rundmål, pr. m. .................................................................. kr. 134,36

53. Vandrette inddækninger beklædt på 3 sider, t.o.m. 150 cm 
rundmål, pr. m. .................................................................. kr. 216,48

54. Vandrette inddækninger beklædt på 4 sider t.o.m. 200 cm
rundmål, pr. m .................................................................. kr. 301,13

55. Lodrette inddækninger beklædt på 2 sider, t.o.m. 100 cm 
rundmål, pr. m. .................................................................. kr. 126,89

56. Lodrette inddækninger beklædt på 3 sider, t.o.m. 150 cm 
rundmål, pr. m. .................................................................. kr. 197,81

57. Lodrette inddækninger beklædt på 4 sider, t.o.m. 200 cm 
rundmål, pr. m. .................................................................. kr. 268,73

58. Inddækninger af søjler og dragere af skruefast materiale i et 
lag t.o.m. 27 mm tykkelse, og hvor der ikke opsættes under-
lag, men inklusiv sammenskruning af pladerne, fradrages 
inddækningspriserne .............................................................
Fradraget beregnes af punkterne 51. t.o.m. 56.

50%

59. Isoleringsstrimler t.o.m. 100 mm tykkelse og t.o.m. 20 cm 
bredde inkl. snit, pr. m ...................................................... kr. 2,56

60. Isoleringsstrimler t.o.m. 100 mm tykkelse og t.o.m. 20 cm 
bredde uden snit, pr. m .................................................... kr.
Isoleringsstrimler over 20 cm i bredden betales efter punk-
terne 13 og 22.

1,87

Tillægspriser til punkterne 51-56.

61. Tillæg for 3-lags gipsplader ................................................... 18,91%

62. Tillæg for andre plader end gips ved 2. lag plader ................ 30,89%

Afsnit 6
Gruppe 1

2020

Pkt. Inddækninger. Drager, søjler, rør og kabelbakker med t.o.m. 2 lag 
gips, på træ eller stålskelet, inkl. nødvendig fastgørelse og hjørne-
forstærkninger.

51. Vandrette inddækninger beklædt på 2 sider, t.o.m. 100 cm
rundmål, pr. m. .................................................................. kr. 134,36

52. Vandrette inddækninger beklædt på 3 sider, t.o.m. 150 cm
rundmål, pr. m. .................................................................. kr. 216,48

 53. Vandrette inddækninger beklædt på 4 sider t.o.m. 200 cm
rundmål, pr. m .................................................................. kr. 301,13 

54. Lodrette inddækninger beklædt på 2 sider, t.o.m. 100 cm
rundmål, pr. m. .................................................................. kr. 126,89

55. Lodrette inddækninger beklædt på 3 sider, t.o.m. 150 cm
rundmål, pr. m. .................................................................. kr. 197,81

56. Lodrette inddækninger beklædt på 4 sider, t.o.m. 200 cm
rundmål, pr. m. .................................................................. kr. 268,73

57. Inddækninger af søjler og dragere af skruefast materiale i et
lag t.o.m. 27 mm tykkelse, og hvor der ikke opsættes under-
lag, men inklusiv sammenskruning af pladerne, fradrages
inddækningspriserne .............................................................
Fradraget beregnes af punkterne 51. t.o.m. 56. 

50%

58. Isoleringsstrimler t.o.m. 100 mm tykkelse og t.o.m. 20 cm
bredde inkl. snit, pr. m ...................................................... kr. 2,56 

59. Isoleringsstrimler t.o.m. 100 mm tykkelse og t.o.m. 20 cm
bredde uden snit, pr. m .................................................... kr.
Isoleringsstrimler over 20 cm i bredden betales efter punk-
terne 13 og 22. 

1,87 

Tillægspriser til punkterne 51-56.

60. Tillæg for 3-lags gipsplader ................................................... 18,91%

61. Tillæg for andre plader end gips ved 2. lag plader ................ 30,89%
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Afsnit 6
Gruppe 1

2020

Pkt. Underlag til inddækning med klemprofil.

63. Klemprofil på jernbjælkens flanger, pr. m ......................... kr. 5,52

64. Tilslutningsprofil ved væg, fastgjort på træ eller metal t.o.m. 
0,7 mm, pr. m ................................................................... kr. 3,21

65. Tilslutningsprofil ved væg, fastgjort på metalunderlag over 
0,7 t.o.m. 2,0 mm, pr. m ................................................... kr. 4,77

66. Tilslutningsprofil ved væg, fastgjort på mur eller beton, på-
skruet og proppet, pr. m ................................................... kr. 10,04

67. Tilslutningsprofil ved loft, fastgjort på træ eller metal t.o.m. 
0,7 mm, pr. m ................................................................... kr. 9,54

68. Tilslutningsprofil ved loft, fastgjort på metalunderlag over 0,7 
t.o.m. 2,0 mm, pr. m ......................................................... kr. 11,13

69. Tilslutningsprofil ved loft, fastgjort på beton med skruer og 
plugs, pr. m ...................................................................... kr. 16,29

Henvisninger.

70. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.
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Afsnit 6
Gruppe 1

2020

Udskæringstabel.

71. Hul størrelser Fradrages i 
areal

Forklaring

0,00 kvm – 1,50 kvm Nej Udskæringer betales efter afsnit 
10, gruppe 1. Ekstra underlag be-
tales som trempler. Forstærk-
ningsstål er ikke indeholdt

1,50 kvm – 2,50 kvm Nej Udskæringer er indeholdt. Evt. 
Forstærkningsstål, træ, trempler 
er indeholdt

2,50 kvm – 5,00 kvm Nej Udskæringer er indeholdt. Evt. 
Forstærkningsstål, træ, trempler 
er indeholdt. Der fradrages et be-
løb pr. hul jf. 06.01.39

5,00 kvm og derover Ja Udskæringer betales efter afsnit 
10, gr. Trempler og forstærk-
ningsstål er ikke indeholdt

72. Fugning betales efter afsnit 10, gruppe 3.

73. Stillads betales efter afsnit 10, gruppe 7.

74. Beklædning i punkterne 63-69 hentes i henholdsvis væg og 
loft.

Afsnit 6
Gruppe 1

2020

Udskæringstabel. 

70. Hul størrelser Fradrages i
areal

Forklaring

0,00 kvm – 1,50 kvm Nej Udskæringer betales efter afsnit
10, gruppe 1. Ekstra underlag be-
tales som trempler. Forstærk-
ningsstål er ikke indeholdt

1,50 kvm – 2,50 kvm Nej Udskæringer er indeholdt. Evt.
Forstærkningsstål, træ, trempler
er indeholdt

2,50 kvm – 5,00 kvm Nej Udskæringer er indeholdt. Evt.
Forstærkningsstål, træ, trempler
er indeholdt. Der fradrages et be-
løb pr. hul jf. 06.01.39 

5,00 kvm og derover Ja Udskæringer betales efter afsnit
10, gr. Trempler og forstærk-
ningsstål er ikke indeholdt

 71. Fugning betales efter afsnit 10, gruppe 3.

 72. Stillads betales efter afsnit 10, gruppe 7.

 73. Beklædning i punkterne 62-68 hentes i henholdsvis væg og 
loft.
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Afsnit 6
Gruppe 1

2020

Protokollater.

1. Forstærkningsstål og træ i forbindelse med åbninger over 1,5 
m2 t.o.m. 5 m2, der ikke fradrages i arealet, er indeholdt i pri-
sen.

2. Ekstra underlag i forbindelse med åbninger t.o.m. 1,5 m2 be-
tales som trempler.

3. Fladetillægget i punkt 20 på kr. 53,52 fremkommer ved:
Fladetillæg til mellemlag ................................................... kr.
Fladetillæg til synligt lag ................................................... kr.
Hvor der i væggene anvendes pladematerialer fra andre 
grupper, betales pladerne efter priserne i disse grupper.
Hvis pladematerialer fra andre grupper erstatter mellemlag
eller synligt lag, fradrages førnævnte priser, og flade-tillægget
fra den gruppe, hvor pladematerialet er, benyttes i stedet.

17,84
35,68

4. Fradraget i pkt. 49 gives til vægbeklædningen ud fra følgen-
de:
Arbejdet betales med prisen, der svarer til den mængde, der 
indgår i den tildelte akkord, uanset om arbejdet foregår på en 
eller flere arbejdspladser. Skift mellem flere forskellige ar-
bejdspladser, der er tildelt samlet, betales uden for akkord. 
Tildeles arbejdet ikke samlet, men udføres kontinuerligt, be-
tales prisen, der i mængde svarer til den tildelte akkord, plus
det tidligere kontinuerligt udførte.

Alt til vægbeklædningen hørende arbejde til og med væg-
underlaget, afbryder ikke gradueringen.

5. Åbninger t.o.m. 5,0 m2 fradrages ikke i arealet.
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Afsnit 6
Gruppe 1

2020

Pkt. Protokollater.

6. Lydvægge med dobbelte gulv- og topskinner, betales som 2 
vægge.

7. For teleskopvægge hvor der indgår dorn beslag, akkorderes 
ekstraarbejdet udover det som kan udledes af pkt. 36. 

8. Vægge hvor der ikke isoleres i hele hulrummet betales som 
fuld isoleret væg, og evt. isoleringsholdere, opsat selvklæ-
bende og/eller med 1 stk. skrue fastgjort i gips, er indeholdt i 
prisen.

9. Foldegips akkorderes.

Afsnit 6
Gruppe 1

2020

Pkt. Protokollater.

6. Lydvægge med dobbelte gulv- og topskinner, betales som 2 
vægge.

7. For teleskopvægge hvor der indgår dorn beslag, akkorderes
ekstraarbejdet udover det som kan udledes af pkt. 36. 

8. Vægge hvor der ikke isoleres i hele hulrummet betales som
fuld isoleret væg, og evt. isoleringsholdere, opsat selvklæ-
bende og/eller med 1 stk. skrue fastgjort i gips, er indeholdt i
prisen.

9. Foldegips akkorderes.
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2020

Underlag.
Underlag af træ t.o.m. 27 cm2 og metalunderlag t.o.m. 85 x 27 x 0,7 mm, op-
sat på vægge udvendigt eller indvendigt, opmærkninger og afkortninger, en-
kelte opretninger med pap, varierende længder mod skrå flader, afkortnin-
ger/små udskæringer for elrør/kabler og lign.. 
Tætte synlige samlinger.

Pkt. Underlag sømmet/skruet på træ eller metal t.o.m. 0,7 mm.
Afstand fra midte til midte.

A
t.o.m.

100 m2 

B
t.o.m.

300 m2

C 
t.o.m.

650 m2 

D 
over

650 m2

1. Forskalling til puds,
pr. m2  ..........................  kr. 20,29 17,80 16,56 15,31

2. Underlag t.o.m. 30 cm,
pr. m2  ..........................  kr. 12,81 11,26 10,45 9,66 

3. Underlag over 30 cm 
t.o.m. 45 cm, pr. m2 .....  kr. 9,69 8,53 7,92 7,31

4. Underlag over 45 cm 
t.o.m. 60 cm, pr. m2 .....  kr. 6,99 6,12 5,68 5,27

5. Underlag over 60 cm 
t.o.m. 95 cm, pr. m2 .....  kr. 4,97 4,34 4,08 3,74

6. Underlag over 95 cm,
pr. m ...........................  kr. 3,21 3,21 3,21 3,21 
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Pkt. Underlag skruet på metalunderlag over 0,7 mm t.o.m. 2,0 mm med 
selvborende skruer. Afstand fra midte til midte.

A
t.o.m.

100 m2 

B
t.o.m.

300 m2

C 
t.o.m.

650 m2 

D 
over

650 m2

7. Underlag t.o.m. 30 cm,
pr. m2  ..........................  kr. 18,81 17,26 16,46 15,66

8. Underlag over 30 cm 
t.o.m. 45 cm, pr. m2 .....  kr. 14,34 13,16 12,56 11,96

9. Underlag over 45 cm 
t.o.m. 60 cm, pr. m2 .....  kr. 10,43 9,55 9,11 8,70

10. Underlag over 60 cm 
t.o.m. 95 cm, pr. m2 .....  kr. 7,55 6,95 6,63 6,33

11. Underlag over 95 cm,
pr. m ...........................  kr. 4,77 4,77 4,77 4,77 

Underlag opsat på mur eller beton med sømskud.
Afstand fra midte til midte.

12. Underlag t.o.m. 30 cm,
pr. m2  ..........................  kr. 15,76 14,20 13,41 12,61

13. Underlag over 30 cm 
t.o.m. 45 cm, pr. m2 .....  kr. 12,00 10,79 10,24 9,61

14. Underlag over 45 cm 
t.o.m. 60 cm, pr. m2 .....  kr. 8,67 7,81 7,37 6,97

15. Underlag over 60 cm 
t.o.m. 95 cm, pr. m2 .....  kr. 6,24 5,61 5,33 5,01

16. Underlag over 95 cm,
pr. m ...........................  kr. 3,97 3,97 3,97 3,97 
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Pkt. Underlag opsat på mur eller beton, påskruet og proppet.
Afstand fra midte til midte.

A
t.o.m.

100 m2 

B
t.o.m.

300 m2

C 
t.o.m.

650 m2 

D 
over

650 m2

17. Underlag t.o.m. 30 cm,
pr. m2  ..........................  kr. 38,42 36,84 36,05 35,27

18. Underlag over 30 cm 
t.o.m. 45 cm, pr. m2  ....  kr. 29,48 28,29 27,69 27,11

19. Underlag over 45 cm 
t.o.m. 60 cm, pr. m2  ....  kr. 21,65 20,81 20,36 19,94

20. Underlag over 60 cm 
t.o.m. 95 cm, pr. m2  ....  kr. 15,90 15,29 15,01 14,68 

21. Underlag over 95 cm, 
pr. m ...........................  kr. 10,04 10,04 10,04 10,04

Tråd og isolering.

22. Tråd t.o.m. 2 mm pr. 300 mm, pr. m2  ...............................  kr. 3,96

 23. Vindpap inkl. alle afskæringer og udskæringer, pr. m2  .....  kr. 4,58 

 24. Isolering t.o.m. 100 mm af 1 eller 2 lag opsat i væg inkl. 
udskæringer, pr. m2  ..........................................................  kr. 8,19 

 25. Isoleringsmateriale der ikke kan skæres med kniv, t.o.m. 
100 mm af 1 eller 2 lag opsat i væg inkl. udskæringer,
pr. m2  ................................................................................  kr. 11,21



178 2020

Afsnit 6
Gruppe 2

2020

Pkt. Tillægspriser.

 26. Alt isolering over 100 mm betales som overtykkelse pr. på-
begyndt 25 mm uanset antal lag pr. m2  ............................  kr. 2,09 

 27. Fladetillæg pkt. 1–5, 7–10, 12–15, 17–20 ........................  kr. 29,41 

 28. Der betales et fladetillæg pr. lag isolering  og vindpap pr stk. 
..........................................................................................  kr. 14,69 

29. Træunderlag t.o.m. 27 cm2 opsat på kant over 50 mm tyk-
kelse eller træunderlag over 27 cm2 t.o.m. 32 cm2 tværsnit 
tillægges pr. m2  ................................................................  kr. 1,72

 30. Træunderlag t.o.m. 27 cm2 opsat på kant over 50 mm tyk-
kelse eller træunderlag over 27 cm2 t.o.m. 32 cm2 , opsat 
som en mindre del af underlaget tillægges pr. m ..............  kr. 0,59 

 31. Færdige trempler leveret afkortede eller tappede i begge 
ender, pr. stk. ...................................................................  kr. 1,71

 32. Vægbeslag som Gyproc GK 23, pr. stk. ...........................  kr. 7,03

 33. Opklodsninger, pr. stk. pr. påbegyndt 25 mm ...................  kr. 0,84 

 34. Underlag på skråvæg med hældning over 10 cm og under 
100 cm pr. m, tillægges pr. m2  ..........................................  kr. 1,29 

 35. Skrå isolering på skråvæg med hældning over 10 cm og un-
der 100 cm pr. m., tillægges, pr. m2  .................................  kr. 1,03 

 36. Tråd på skråvæg med hældning over 10 cm og under 100 
cm pr. m, tillægges pr. m2  .................................................  kr. 0,49 

 37. Papstrimler udlagt og/eller opsat t.o.m. 30 cm bredde, 
pr. m .................................................................................  kr. 2,40

 38. Papstrimler udlagt og eller opsat t.o.m. 60 cm bredde,
pr. m .................................................................................  kr. 3,88 

39. Underlag t.o.m. 32 cm2 opsat mellem tømmer som løsholter, 
pr. stk. ..............................................................................  kr. 12,75



179178 2020

Afsnit 6
Gruppe 2

2020

Pkt. Henvisninger.

 40. Underlag omkring udskæringer betales efter pkt. 6, 11, 16 el-
ler 21.

 41. Metalunderlag over 85x27x0,7 mm betales efter afsnit 1, 
gruppe 4.

 42. Er underlaget synligt over 10 mm, betales det efter afsnit 10, 
gruppe 4.

 43. Underlag over 32 cm2 betales efter afsnit 1, gruppe 1.

 44. Udskæringer i det enkelte underlag betales efter afsnit 10, 
gruppe 1.

 45. Stilladser betales efter afsnit 10, gruppe 7.
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Vægplader A.

Gipsplader, insulite, karlitmineral, kork, blød PVC, synlig isolering og lign.. 
Inklusive fastgørelse med søm eller skruet på træ eller metalunderlag t.o.m. 
0,7 mm. med selvskærende skruer uden forboring, fordækt sømning, under-
sænkning for skruer, lige snit i randarealet, fuger mellem plader, opsat med
eller uden fast fugeafstand, inddeling og/eller forløbning, nødvendig affas-
ning af endestød jf. monteringsvejledning.

Pkt. 

A
t.o.m.

300 m2 

B
t.o.m.

650 m2

C 
t.o.m.

1300 m2 

D 
over

1300 m2

 1. Plader t.o.m. 13 mm en-
keltlag, pr. m2  .............  kr. 20,43 17,30 16,63 14,29

2. Plader t.o.m. 20 mm en-
keltlag, pr. m2  .............  kr. 24,06 20,32 19,53 16,82

3. Plader t.o.m. 27 mm en-
keltlag, pr. m2 ..............  kr. 27,82  23,53 22,62 19,43

4. Synlig isolering t.o.m. 50 
mm, incl. snit, pr. m2  ...  kr. 22,76 19,26 18,51 15,90 

5. Synlig isolering over 50 
mm pr. påbegyndt 25 mm 
tillægges, pr. m2  .........  kr. 2,54 2,20 2,08 1,80

Tillægspriser.

6. Ekstra lag plader, t.o.m. 13 mm, sammen med første lag, 
pr. m2  ................................................................................  kr. 10,44

7. Asfaltpap, alukraft, plast og lign. anvendt som blank be-
klædning, inkl. snit og ombukning langs kanter betales,
pr. m2 . ...............................................................................  kr. 6,72
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Pkt. Tillægspriser.

8. Fladetillæg pr. lag af pkt. 1, 2, 3, 4 og 6 ...........................  kr. 44,10

9. Fladetillæg pr. lag af pkt. 7 ...............................................  kr. 14,69

10. Skjulte skrå snit, pr. m . .....................................................  kr. 5,59

11. Synlige skrå snit, pr. m . ....................................................  kr. 14,91

12. Lige snit, inden for arealets begrænsning, pr. m . .............  kr. 2,34

13. Beklædning på skråvæg med hældning over 10 cm og under 
100 cm pr. m, tillægges pr. m2  ..........................................  kr. 1,91

14. For den forøgede vægt ved anvendelse af 15 mm gipspla-
der, tillægges pr. m2  .........................................................  kr. 
Tillægget er kun gældende for mellemlag i pkt. 6.

1,59 

15. Pladestørrelser t.o.m. 0,30 m2 tillægges ...............................  
Tillægget beregnes af pkt. 1. t.o.m. 4.

40%

16. Pladestørrelser t.o.m. 0,60 m2 tillægges ...............................  
Tillægget beregnes af pkt. 1. t.o.m. 4.

10%

17. Skruet på metalunderlag over 0,7 mm t.o.m. 2,0 mm,
pr. m2.................................................................................  kr. 10,44

18. For påskruning inkl. forboring over 20 stk. betales for hver 
påbegyndt 5 stk. pr. m2  ....................................................  kr. 2,59 

19. Synlig affasning t.o.m. 4 mm af den dannede flade,
pr. m .................................................................................  kr. 1,02 

20. Diagonalt opsatte plader tillægges ........................................  
Tillægget beregnes af pkt. 1 t.o.m. 5.

40%

21. For færdigbehandlede materialer, tillægges pkt. 1 t.o.m. 5
samt 17 og 18 ........................................................................  15%

22. Spartel-, samle-, hjørne- og kantprofiler, pr. m .................  kr. 5,52
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2020

Pkt. Tillægspriser.

23. Limning af plader, påført i striber fra 10 cm t.o.m. 30 cm, pr. 
flade pr. m2 .......................................................................  kr. 5,92

23A Limning af plader, påført i striber over 30 cm t.o.m. 65 cm, 
pr. flade pr. m2 ..................................................................  kr. 2,95

24. Fuldlimning af plader, pr. flade pr. m2 ...............................  kr. 13,44

25. Opsætning af færdigbehandlede gipsplader med clips uden 
skruer, tillægges pr. m2  ....................................................  kr. 4,39 

26. Opsætning af færdigbehandlede gipsplader med clips med 
skruer, tillægges pr. m2  ....................................................  kr. 6,72

27. Pladebeklædning med påsat/indsat isolering. Plademateri-
alet betales i henhold til tabellen efter art og tykkelse.
Den forøgede tykkelse, der opstår p.g.a. isoleringsmateri-
alet, betales inkl. tilskæring og snit pr. påbegyndt 25 mm 
tykkelse med, pr. m2  .........................................................  kr. 0,80 

28. Ved udførelse af over 2600 m2 beklædning fradrages ta-
belpriserne i kolonne D pkt. 1,2 og 3 .....................................  
En forudsætning for denne graduering er, at det er samme 
arbejdshold, der udfører tildelingerne, og at det er samme 
materialeart.

10%

Henvisninger.

29. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

30. Fugning betales efter afsnit 10, gruppe 3.

31. Stillads betales efter afsnit 10, gruppe 7.
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Afsnit 6
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2020

Pkt. Protokollat. 

1. Fradraget i pkt. 28 gives til vægbeklædningen ud fra føl-
gende:

Arbejdet betales med prisen, der svarer til den mængde, der 
indgår i den tildelte akkord, uanset om arbejdet foregår på 
en eller flere arbejdspladser. Skift mellem flere forskellige 
arbejdspladser, der er tildelt samlet, betales uden for ak-
kord. Tildeles arbejdet ikke samlet, men udføres kontinuer-
ligt, betales prisen, der i mængde svarer til den tildelte ak-
kord, plus det tidligere kontinuerligt udførte.

Alt til vægbeklædningen hørende arbejde til og med væg-
underlaget, afbryder ikke gradueringen.

2. Foldegips akkorderes.
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Gruppe 4

2020

Vægplader B.

Fibergips, træfiber, krydsfiner, masonite, møbelplade, spånplade, MDF-
plader, træbeton, internit, rockvit og lign.. Isoleringsplader til facadepuds og 
lign.. Inklusive fastgørelse med søm eller skruet på træ eller metalunderlag 
t.o.m. 0,7 mm med selvskærende skruer uden forboring, fordækt sømning,
undersænkning for skruer, lige snit i randarealet, fuger mellem plader, opsat
med tætte stød, inddeling og/eller forløbning.

Pkt. 

A
t.o.m.

300 m2 

B
t.o.m.

650 m2

C 
t.o.m.

1300 m2 

D 
over

1300 m2

1. Plader t.o.m. 13 mm en-
keltlag, pr. m2  .............  kr. 24,17 20,43 19,64 16,89

2. Plader t.o.m. 20 mm en-
keltlag pr. m2  ..............  kr. 28,20 23,84 22,93 19,74

3. Plader t.o.m. 27 mm en-
keltlag, pr. m2  .............  kr. 32,24 27,24 26,22 22,52

4. Træbeton t.o.m. 35 mm,
pr. m2  ..........................  kr. 30,31 25,63 24,65 21,21

5. Isoleringsplader t.o.m. 50 
mm til facadepuds, inkl. 
lim i striber, og indtil 10 
fastgørelse, pr. m2  ......  kr. 72,98  61,72 59,34  51,06 

6. Isoleringsplader over 50 
mm, til facadepuds til-
lægges pr. påbegyndt 25 
mm, pr. m2 ..................  kr. 2,55 2,20 2,08 1,80
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Pkt. Tillægspriser.

7. Ekstra lag plader, t.o.m. 13 mm, sammen med første lag
pr. m2  ................................................................................  kr. 14,63

8. Fladetillæg pr. lag af pkt. 1, 2, 3, 4, 5 og 7 ........................  kr. 44,12

9. Skjulte skrå snit, pr. m . .....................................................  kr. 5,83

10. Synlige skrå snit, pr. m . ....................................................  kr. 15,60

11. Lige snit, inden for arealets begrænsning, pr. m . .............  kr. 2,34

12. Beklædning på skråvæg med hældning over 10 cm og un-
der 100 cm pr. m, tillægges pr. m2  ...................................  kr. 1,91

13. For den forøgede vægt ved anvendelse af 15 mm gips-
plader, tillægges pr. m2 .....................................................  kr. 
Tillægget er kun gældende for mellemlag i pkt. 7

1,59 

14. Pladestørrelser t.o.m. 0,30 m2 tillægges.................................  
Tillægget beregnes af pkt. 1 t.o.m. 6.

40%

15. Pladestørrelser t.o.m. 0,60 m2 tillægges.................................  
Tillægget beregnes af pkt. 1 t.o.m. 6.

10%

16. For påskruning med indtil 20 skruer, inkl. forboring tillægges 
pr. m2 . ...............................................................................  kr. 3,88 

17. Skruet på metalunderlag over 0,7 mm t.o.m. 2,0 mm,
pr. m2  ................................................................................  kr. 10,45

18. For påskruning inkl. forboring over 20 stk. betales for
hver påbegyndt 5 stk., pr. m2  ............................................  kr. 2,59 

19. Synlig affasning t.o.m. 4 mm af den dannede flade,
pr. m .................................................................................  kr. 1,17 

20. Synlig affasning i træbeton, pr. m .....................................  kr. 4,24
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2020

Pkt. Tillægspriser.

21. Diagonalt opsatte plader tillægges ........................................  
Tillægget beregnes af pkt. 1 t.o.m. 5 og 7.

40%

22. For færdigbehandlede materialer, tillægges ..........................  
Tillægget beregnes af pkt. 1 t.o.m. 4, 10, 11, 16 t.o.m. 18.

15%

23. Limning af plader, påført i striber fra 10 cm t.o.m. 30 cm, pr. 
flade pr. m²  .......................................................................  kr. 5,93

23A Limning af plader, påført i striber over 30 cm t.o.m. 65 cm, 
pr. flade pr. m2 ..................................................................  kr. 2,95

24. Fuldlimning af plader, pr. flade pr. m2 ...............................  kr. 13,44

 25. Pladesamlinger limet på kanterne, pr. flade pr. m2 ...........  kr. 6,60

 26. Ved udførelse af over 2600 m2 beklædning fradrages ta-
belpriserne i kolonne D pkt. 1, 2 og 3.....................................  
En forudsætning for denne graduering er, at det er samme 
arbejdshold, der udfører tildelingerne, og at det er samme 
materialeart.

10%

Henvisninger.

 27. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

 28. Fugning betales efter afsnit 10, gruppe 3.

 29. Lister t.o.m. 165 mm betales efter afsnit 10, gruppe 4.

30. Stillads betales efter afsnit 10, gruppe 7.
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Pkt. Protokollat. 

1. Fradraget i pkt. 25 gives til vægbeklædningen ud fra føl-
gende:

Arbejdet betales med prisen, der svarer til den mængde, der 
indgår i den tildelte akkord, uanset om arbejdet foregår på 
en eller flere arbejdspladser. Skift mellem flere forskellige 
arbejdspladser, der er tildelt samlet, betales uden for ak-
kord. Tildeles arbejdet ikke samlet, men udføres kontinuer-
ligt, betales prisen, der i mængde svarer til den tildelte ak-
kord, plus det tidligere kontinuerligt udførte. Alt til vægbe-
klædningen hørende arbejde til og med vægunderlaget, af-
bryder ikke gradueringen.
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Vægplader C.

Ubehandlede eller færdigbehandlede plader af cementspånplade, eternit, 
glasfiber, stenbelagte plader, hård PVC, plastlaminater, metalplader og lign.. 
Inklusive fastgørelse med søm eller skruet på træ eller metalunderlag t.o.m. 
0,7 mm, forboring, fordækt sømning, undersænkning for skruer, fuger mel-
lem plader, opsat med tætte stød, inddeling og/eller forløbning. Priserne er 
eksklusive tilskæring.

Pkt.

A
t.o.m.

300 m2

B
t.o.m.

650 m2

C
t.o.m.

1300 m2

D
over

1300 m2

1. Plader t.o.m. 8 mm en-
keltlag, pr. m2 .............. kr. 36,35 30,72 29,55 25,42

2. Plader fra 8 mm t.o.m. 27
mm enkeltlag, pr. m2 ... kr. 33,33 28,18 27,11 23,28

3. Metalplader t.o.m. 1,5 
mm, pr. m2................... kr. 28,46 24,08 23,16 19,92

4. Eternit skifer opsat med 
overlæg, pr. m2............ kr. 43,17 36,50 35,06 30,17

Tillægspriser.

5. Ekstra lag plader, t.o.m. 13 mm, sammen med første lag,
pr. m2 ................................................................................ kr. 16,78

6. Fladetillæg pr. lag af pkt. 1 t.o.m. 5 .................................. kr. 88,23
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2020

Pkt. Tillægspriser.

 7. Skjulte skrå snit, pr. m ......................................................  kr. 7,62 

 8. Synlige skrå snit, pr. m .....................................................  kr.  17,34

 9. Lige snit, pr. m ..................................................................  kr. 4,67

 10. Tæt tilskæring eller afskæring med fuge, pr. m ................  kr.  9,36

11. Primning eller maling af pladekanter pr. strygning pr. m.  .  kr.  2,87 

 12. Beklædning på skråvæg med hældning over 10 cm og un-
der 100 cm pr. m, tillægges pr. m2  ...................................  kr. 1,91

 13. Bånd bag plader, inkl. synlig afstandsfuge, pr. m2  ............  kr. 5,97

 14. Pladestørrelser t.o.m. 0,30 m2 tillægges ...............................  
Tillægget beregnes af pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7.

40%

 15. Pladestørrelser t.o.m. 0,60 m2 tillægges . ..............................  
Tillægget beregnes af pkt. 1, 2, 3, 4, 6 og 7.

10%

 16. Metalplader - metalkassetter og metalpaneler med dækmål 
under 3,00 m2, pr. plade tillægges .........................................  
Tillægget beregnes af pkt. 5.

10%

 17. Skruet på metalunderlag over 0,7 mm t.o.m. 2,0 mm,
pr. m2  ................................................................................  kr. 10,45

 18. For påskruning  inkl. forboring over 20 stk., betales for
hver påbegyndt 5 stk., pr. m2.............................................  kr. 2,59 

 19. Plader opsat på klink med dækmål over 10 cm t.o.m. 20 cm 
tillægges ................................................................................  
Tillægget beregnes af punkterne 1 t.o.m. 5. 

 105% 

20. Plader opsat på klink med dækmål over 20 cm t.o.m. 30 cm 
tillægges ................................................................................  
Tillægget beregnes af punkterne 1 t.o.m. 5.

75% 
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Pkt. Tillægspriser.

 21. Plader opsat på klink med dækmål over 30 cm t.o.m. 50 cm 
tillægges ................................................................................
Tillægget beregnes af punkterne 1 t.o.m. 5.

45% 

 22. Plader opsat på klink med dækmål over 50 cm tillægges .....
Tillægget beregnes af punkterne 1 t.o.m. 5.

25% 

 23. Metallister t.o.m. 150 mm udfoldet mål inkl. hulboring, skruer 
og/eller popnitter, pr. m ....................................................  kr. 14,69 

 24. Metallister t.o.m. 250 mm udfoldet mål inkl. hulboring, skruer 
og/eller popnitter, pr. m ....................................................  kr. 17,56

 25. Metallister t.o.m. 350 mm udfoldet mål inkl. hulboring, skruer 
og/eller popnitter, pr. m. ....................................................  kr. 19,70

 26. Metallister t.o.m. 450 mm udfoldet mål inkl. hulboring, skruer 
og/eller popnitter, pr. m ....................................................  kr. 22,08

 27. Metallister t.o.m. 550 mm udfoldet mål inkl. hulboring, skruer 
og / eller popnitter, pr. m ..................................................  kr. 23,99 

 28. Diagonalt opsatte plader tillægges ........................................
Tillægget beregnes af pkt. 1 t.o.m. 7.

40%

29. Limning af plader, påført i striber fra 10 cm t.o.m. 30 cm, pr. 
flade pr. m² .......................................................................  kr. 5,93

30. Limning af plader, påført i striber over 30 cm t.o.m. 65 cm, 
pr. flade pr. m2 ..................................................................  kr. 2,95

31. Fuldlimning af plader, pr. flade pr. m2 ...............................  kr. 13,44

32. Ved udførelse af over 2600 m2 beklædning fradrages ta-
belpriserne i kolonne D pkt. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 ........................
En forudsætning for denne graduering er, at det er samme
arbejdshold, der udfører tildelingerne, og at det er samme 
materialeart.

10%
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Henvisninger.

 33. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

 34. Fugning betales efter afsnit 10, gruppe 3.

 35. Lister t.o.m. 165 mm betales efter afsnit 10, gruppe 4.

 36. Stillads betales efter afsnit 10, gruppe 7.

37. Hvis pladerne i punkt 02 er synlig beklædning, betales der 
efter punkt 01. 

Protokollater.

1. Fradraget i pkt. 32 gives til vægbeklædningen ud fra føl-
gende:
Arbejdet betales med prisen, der svarer til den mængde, der 
indgår i den tildelte akkord, uanset om arbejdet foregår på
en eller flere arbejdspladser. Skift mellem flere forskellige 
arbejdspladser, der er tildelt samlet, betales uden for akkord. 
Tildeles arbejdet ikke samlet, men udføres kontinuerligt, be-
tales prisen, der i mængde svarer til den tildelte akkord, plus 
det tidligere kontinuerligt udførte.

Alt til vægbeklædningen hørende arbejde til og med væg-
underlaget, afbryder ikke gradueringen.

2. Ved opsætning af metalplader efter punkt 5. betragtes fran-
ske skruer t.o.m. 38 mm i længden og t.o.m. 7 mm i tyk-
kelsen, som almindelige skruer.

3. Aftagning af fastsiddende beskyttelsesfilm akkorderes.

4. Metalplader over 1,5 mm tykkelse akkorderes.

 5. Aftørring og rengøring af plader er ikke indeholdt i montage-
prisen.

Afsnit 6
Gruppe 6

2020

Vægplader D.
Facadebeklædning med glasalplader, skærmtegl og glas, opsat på eksiste-
rende underlag af træ eller metal t.o.m. 0,7 mm, inkl. fuger mellem beklæd-
ningerne eller opsat med tætte stød, inddeling og/eller forløbning, og med
følgende fastgørelse:

Pr. m2 glasalplader er indeholdt t.o.m. 20 stk. fastgørelser med skruer.

Pr. m2 skærmtegl er indeholdt t.o.m. 25 stk. fastgørelser med beslag, inkl. 1
stk. skrue pr. beslag eller beslag påtrykt alu-underlagsskinne.

Pr. m2 glas er indeholdt t.o.m. 3 stk. fastgørelser med t.o.m. 51 mm bore-
skrue, inkl. skive, hulboring i 2 mm metalunderlag, påsætning af gummi-
skive på bagsiden af glasset samt fiberbøsning mellem glas og boreskrue.

Priserne er ekskl. forarbejdning.

Pkt.

A
t.o.m.

300 m2

B
t.o.m.

650 m2

C 
t.o.m.

1300 m2

D 
over

1300 m2

1. Glasalplader t.o.m. 8 mm tyk-
kelse pr. m2 ........................ kr. 30,30 25,59 24,62 21,19

2. Skærmtegl t.o.m. 35 mm tyk-
kelse ekskl. opmærkning for
beslag pr. m2 ...................... kr. 129,08 109,15 104,97 90,26

 3. Skærmtegl t.o.m. 35 mm tyk-
kelse inkl. opmærkning for be-
slag, pr m2 .......................... kr. 142,69 120,65 109,76 99,76

 4. Glasplader t.o.m. 8 mm tykkel-
se pr. m2 ............................. kr. 53,61 45,33 43,59 37,50

5. Glasplader t.o.m. 12 mm tyk-
kelse pr. m²  ........................ kr. 65,42 55,28 53,19 45,73

Afsnit 6
Gruppe 6

2020

Vægplader D.
Facadebeklædning med glasalplader, skærmtegl og glas, opsat på eksiste-
rende underlag af træ eller metal t.o.m. 0,7 mm, inkl. fuger mellem beklæd-
ningerne eller opsat med tætte stød, inddeling og/eller forløbning, og med
følgende fastgørelse:

Pr. m2 glasalplader er indeholdt t.o.m. 20 stk. fastgørelser med skruer.

Pr. m2 skærmtegl er indeholdt t.o.m. 25 stk. fastgørelser med beslag, inkl. 1
stk. skrue pr. beslag eller beslag påtrykt alu-underlagsskinne.

Pr. m2 glas er indeholdt t.o.m. 3 stk. fastgørelser med t.o.m. 51 mm bore-
skrue, inkl. skive, hulboring i 2 mm metalunderlag, påsætning af gummi-
skive på bagsiden af glasset samt fiberbøsning mellem glas og boreskrue.

Priserne er ekskl. forarbejdning.

Pkt.

A
t.o.m.

300 m2

B
t.o.m.

650 m2

C 
t.o.m.

1300 m2

D 
over

1300 m2

1. Glasalplader t.o.m. 8 mm tyk-
kelse pr. m2 ........................ kr. 30,30 25,59 24,62 21,19

2. Skærmtegl t.o.m. 35 mm tyk-
kelse ekskl. opmærkning for
beslag pr. m2 ...................... kr. 129,08 109,15 104,97 90,26

 3. Skærmtegl t.o.m. 35 mm tyk-
kelse inkl. opmærkning for be-
slag, pr m2 .......................... kr. 142,69 120,65 109,76 99,76

 4. Glasplader t.o.m. 8 mm tykkel-
se pr. m2 ............................. kr. 53,61 45,33 43,59 37,50

5. Glasplader t.o.m. 12 mm tyk-
kelse pr. m²  ........................ kr. 65,42 55,28 53,19 45,73
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Afsnit 6
Gruppe 6

2020

Vægplader D.
Facadebeklædning med glasalplader, skærmtegl og glas, opsat på eksiste-
rende underlag af træ eller metal t.o.m. 0,7 mm, inkl. fuger mellem beklæd-
ningerne eller opsat med tætte stød, inddeling og/eller forløbning, og med 
følgende fastgørelse:

Pr. m2 glasalplader er indeholdt t.o.m. 20 stk. fastgørelser med skruer.

Pr. m2 skærmtegl er indeholdt t.o.m. 25 stk. fastgørelser med beslag, inkl. 1 
stk. skrue pr. beslag eller beslag påtrykt alu-underlagsskinne.

Pr. m2 glas er indeholdt t.o.m. 3 stk. fastgørelser med t.o.m. 51 mm bore-
skrue, inkl. skive, hulboring i 2 mm metalunderlag, påsætning af gummi-
skive på bagsiden af glasset samt fiberbøsning mellem glas og boreskrue.

Priserne er ekskl. forarbejdning.

Pkt. 

A
t.o.m.

300 m2

B
t.o.m.

650 m2

C 
t.o.m.

1300 m2

D 
over

1300 m2

1. Glasalplader t.o.m. 8 mm tyk-
kelse pr. m2  ........................  kr. 30,30 25,59 24,62 21,19

2. Skærmtegl t.o.m. 35 mm tyk-
kelse ekskl. opmærkning for 
beslag pr. m2  ......................  kr. 129,08 109,15 104,97 90,26

 3. Skærmtegl t.o.m. 35 mm tyk-
kelse inkl. opmærkning for be-
slag, pr m2  .......................... kr. 142,69 120,65 109,76 99,76

 4. Glasplader t.o.m. 8 mm tykkel-
se pr. m2 .............................  kr. 53,61 45,33 43,59 37,50

5. Glasplader t.o.m. 12 mm tyk-
kelse pr. m²  ........................  kr. 65,42 55,28 53,19 45,73

Afsnit 6
Gruppe 6

2020

Vægplader D.
Facadebeklædning med glasalplader, skærmtegl og glas, opsat på eksiste-
rende underlag af træ eller metal t.o.m. 0,7 mm, inkl. fuger mellem beklæd-
ningerne eller opsat med tætte stød, inddeling og/eller forløbning, og med 
følgende fastgørelse:

Pr. m2 glasalplader er indeholdt t.o.m. 20 stk. fastgørelser med skruer.

Pr. m2 skærmtegl er indeholdt t.o.m. 25 stk. fastgørelser med beslag, inkl. 1 
stk. skrue pr. beslag eller beslag påtrykt alu-underlagsskinne.

Pr. m2 glas er indeholdt t.o.m. 3 stk. fastgørelser med t.o.m. 51 mm bore-
skrue, inkl. skive, hulboring i 2 mm metalunderlag, påsætning af gummi-
skive på bagsiden af glasset samt fiberbøsning mellem glas og boreskrue.

Priserne er ekskl. forarbejdning.

Pkt.

A
t.o.m.

300 m2

B
t.o.m.

650 m2

C 
t.o.m.

1300 m2

D 
over

1300 m2

1. Glasalplader t.o.m. 8 mm tyk-
kelse pr. m2 ........................ kr. 30,30 25,59 24,62 21,19

2. Skærmtegl t.o.m. 35 mm tyk-
kelse ekskl. opmærkning for
beslag pr. m2 ...................... kr. 129,08 109,15 104,97 90,26

 3. Skærmtegl t.o.m. 35 mm tyk-
kelse inkl. opmærkning for be-
slag, pr m2 .......................... kr. 142,69 120,65 109,76 99,76

 4. Glasplader t.o.m. 8 mm tykkel-
se pr. m2 ............................. kr. 53,61 45,33 43,59 37,50

5. Glasplader t.o.m. 12 mm tyk-
kelse pr. m²  ........................ kr. 65,42 55,28 53,19 45,73
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Afsnit 6
Gruppe 6

2020

Pkt. Tillægspriser.

6. Fladetillæg pr. væg/flade af pkt. 1 t.o.m. 5 ...........................  kr.  88,24

7. Glasal eller glasplader på skråvæg med hældning over 10 cm 
og under 100 cm pr. m, tillægges pr. m2  ..............................  kr. 1,91

8. Bånd bag plader pr. m2  ........................................................  kr. 5,97

9. Pladestørrelser t.o.m. 0,30 m2 tillægges ...................................  
Tillægget beregnes af pkt. 1, 4 og 5.

40%

10. Pladestørrelser t.o.m. 0,60 m2 tillægges ...................................  
Tillægget beregnes af pkt. 1, 4 og 5.

10%

Tillægspriser – glasal.

11. Lige snit, pr. m .....................................................................  kr.  5,14 

12. Tæt tilpasning eller afskæring med fuge, pr. m ....................  kr. 10,27

13. Synlige skrå snit, pr. m .........................................................  kr.  19,10

14. Skjulte skrå snit, pr. m ..........................................................  kr.  8,33

15. Glasalplader skruet på metalunderlag over 0,7 mm t.o.m. 2,0 
mm, pr. m2  ...........................................................................  kr. 10,45

16. Diagonalt opsatte glasalplader tillægges ..................................  
Tillægget beregnes af punkt 1.

40%

Afsnit 6
Gruppe 6

2020

Pkt. Tillægspriser.

6. Fladetillæg pr. væg/flade af pkt. 1 t.o.m. 5 ........................... kr.  88,24

7. Glasal eller glasplader på skråvæg med hældning over 10 cm
og under 100 cm pr. m, tillægges pr. m2 .............................. kr. 1,91

8. Bånd bag plader pr. m2 ........................................................ kr. 5,97

9. Pladestørrelser t.o.m. 0,30 m2 tillægges ...................................
Tillægget beregnes af pkt. 1, 4 og 5.

40%

10. Pladestørrelser t.o.m. 0,60 m2 tillægges ...................................
Tillægget beregnes af pkt. 1, 4 og 5.

10%

Tillægspriser – glasal.

11. Lige snit, pr. m ..................................................................... kr.  5,14

12. Tæt tilpasning eller afskæring med fuge, pr. m .................... kr. 10,27

13. Synlige skrå snit, pr. m ......................................................... kr.  19,10

14. Skjulte skrå snit, pr. m .......................................................... kr.  8,33

15. Glasalplader skruet på metalunderlag over 0,7 mm t.o.m. 2,0
mm, pr. m2 ........................................................................... kr. 10,45

16. Diagonalt opsatte glasalplader tillægges ..................................
Tillægget beregnes af punkt 1.

40%

Afsnit 6
Gruppe 6

2020

Pkt. Tillægspriser – skærmtegl.

 17. Underlag for skærmtegl opsat pr. 20 cm tillægges ....................
Beregnes af underlagsprisen i gruppe 2, punkterne 2, 7, 12 og 
17.

35%

 18. Lige snit, pr. m ..................................................................... kr.  14,58

 19. Skrå snit, pr. m ..................................................................... kr.  21,86

20. 2-sidet udskæring pr. stk. ..................................................... kr.  12,53

 21. 3-sidet udskæring, pr. stk. .................................................... kr.  25,07

 22. Ud over stykprisen for udskæringer, betales snitlængden i ud-
skæringen med meterprisen i punkt 17 eller 18.

 23. Beslag skruet på metalunderlag over 0,7 mm t.o.m. 2,0 mm, pr. 
m2  kr.  13,43

 24. Ekstra beslag, inkl. skrue, pr. stk. ........................................ kr.  4,13

 25. Ekstra beslag, inkl. evt. boreskrue, pr. stk. ........................... kr. 4,75

Tillægspriser – glas.

 26. Tillæg for glas fastgjort med t.o.m. 3 stk. 51 mm maskinbolt, 
inkl. boring og gevindskæring i t.o.m. 2 mm metal, pr. m2 .........  11,96

 27. Ekstra fastgørelser med t.o.m. 51 mm boreskrue inkl. gummi-
skive påsat glassets bagside, fiberbøsning og hulboring i me-
talunderlag t.o.m. 2 mm, pr. stk. ........................................... kr. 3,25

 28. Ekstra fastgørelser med t.o.m. 51 mm maskinbolt, inkl. boring 
og gevindskæring i t.o.m. 2 mm metal, påsætning af gummi-
skive på bagsiden af glasset, spændskive samt fiberbøsning 
mellem glas og maskinbolt, pr. stk. ...................................... kr.  7,20

29. Ved udførelse af over 2600 m2 beklædning fradrages tabelpri-
serne i kolonne D, punkt 1, 2, 3, 4 og 5 ....................................
En forudsætning for denne graduering er, at det er samme ar-
bejdshold, der udfører tildelingerne, og at det er samme mate-
rialeart.

10%

Afsnit 6
Gruppe 6

2020

Pkt. Tillægspriser – skærmtegl.

 17. Underlag for skærmtegl opsat pr. 20 cm tillægges ....................
Beregnes af underlagsprisen i gruppe 2, punkterne 2, 7, 12 og 
17.

35%

 18. Lige snit, pr. m ..................................................................... kr.  14,58

 19. Skrå snit, pr. m ..................................................................... kr.  21,86

20. 2-sidet udskæring pr. stk. ..................................................... kr.  12,53

 21. 3-sidet udskæring, pr. stk. .................................................... kr.  25,07

 22. Ud over stykprisen for udskæringer, betales snitlængden i ud-
skæringen med meterprisen i punkt 17 eller 18.

 23. Beslag skruet på metalunderlag over 0,7 mm t.o.m. 2,0 mm, pr. 
m2  kr.  13,43

 24. Ekstra beslag, inkl. skrue, pr. stk. ........................................ kr.  4,13

 25. Ekstra beslag, inkl. evt. boreskrue, pr. stk. ........................... kr. 4,75

Tillægspriser – glas.

 26. Tillæg for glas fastgjort med t.o.m. 3 stk. 51 mm maskinbolt, 
inkl. boring og gevindskæring i t.o.m. 2 mm metal, pr. m2 .........  11,96

 27. Ekstra fastgørelser med t.o.m. 51 mm boreskrue inkl. gummi-
skive påsat glassets bagside, fiberbøsning og hulboring i me-
talunderlag t.o.m. 2 mm, pr. stk. ........................................... kr. 3,25

 28. Ekstra fastgørelser med t.o.m. 51 mm maskinbolt, inkl. boring 
og gevindskæring i t.o.m. 2 mm metal, påsætning af gummi-
skive på bagsiden af glasset, spændskive samt fiberbøsning 
mellem glas og maskinbolt, pr. stk. ...................................... kr.  7,20

29. Ved udførelse af over 2600 m2 beklædning fradrages tabelpri-
serne i kolonne D, punkt 1, 2, 3, 4 og 5 ....................................
En forudsætning for denne graduering er, at det er samme ar-
bejdshold, der udfører tildelingerne, og at det er samme mate-
rialeart.

10%
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Afsnit 6
Gruppe 6

2020

Pkt. Tillægspriser – skærmtegl.

 17. Underlag for skærmtegl opsat pr. 20 cm tillægges ....................  
Beregnes af underlagsprisen i gruppe 2, punkterne 2, 7, 12 og 
17.

35%

 18. Lige snit, pr. m .....................................................................  kr.  14,58 

 19. Skrå snit, pr. m .....................................................................  kr.  21,86

20. 2-sidet udskæring pr. stk. .....................................................  kr.  12,53

 21. 3-sidet udskæring, pr. stk. ....................................................  kr.  25,07

 22. Ud over stykprisen for udskæringer, betales snitlængden i ud-
skæringen med meterprisen i punkt 17 eller 18.

 23. Beslag skruet på metalunderlag over 0,7 mm t.o.m. 2,0 mm, pr. 
m2  kr.  13,43

 24. Ekstra beslag, inkl. skrue, pr. stk. ........................................  kr.  4,13

 25. Ekstra beslag, inkl. evt. boreskrue, pr. stk. ...........................  kr. 4,75

Tillægspriser – glas.

 26. Tillæg for glas fastgjort med t.o.m. 3 stk. 51 mm maskinbolt, 
inkl. boring og gevindskæring i t.o.m. 2 mm metal, pr. m2  .........   11,96

 27. Ekstra fastgørelser med t.o.m. 51 mm boreskrue inkl. gummi-
skive påsat glassets bagside, fiberbøsning og hulboring i me-
talunderlag t.o.m. 2 mm, pr. stk. ...........................................  kr. 3,25

 28. Ekstra fastgørelser med t.o.m. 51 mm maskinbolt, inkl. boring 
og gevindskæring i t.o.m. 2 mm metal, påsætning af gummi-
skive på bagsiden af glasset, spændskive samt fiberbøsning 
mellem glas og maskinbolt, pr. stk. ......................................  kr.  7,20

29. Ved udførelse af over 2600 m2 beklædning fradrages tabelpri-
serne i kolonne D, punkt 1, 2, 3, 4 og 5 ....................................  
En forudsætning for denne graduering er, at det er samme ar-
bejdshold, der udfører tildelingerne, og at det er samme mate-
rialeart. 

10%

Afsnit 6
Gruppe 6

2020

Pkt. Tillægspriser – skærmtegl.

 17. Underlag for skærmtegl opsat pr. 20 cm tillægges ....................
Beregnes af underlagsprisen i gruppe 2, punkterne 2, 7, 12 og 
17.

35%

 18. Lige snit, pr. m ..................................................................... kr.  14,58

 19. Skrå snit, pr. m ..................................................................... kr.  21,86

20. 2-sidet udskæring pr. stk. ..................................................... kr.  12,53

 21. 3-sidet udskæring, pr. stk. .................................................... kr.  25,07

 22. Ud over stykprisen for udskæringer, betales snitlængden i ud-
skæringen med meterprisen i punkt 17 eller 18.

 23. Beslag skruet på metalunderlag over 0,7 mm t.o.m. 2,0 mm, pr. 
m2  kr.  13,43

 24. Ekstra beslag, inkl. skrue, pr. stk. ........................................ kr.  4,13

 25. Ekstra beslag, inkl. evt. boreskrue, pr. stk. ........................... kr. 4,75

Tillægspriser – glas.

 26. Tillæg for glas fastgjort med t.o.m. 3 stk. 51 mm maskinbolt, 
inkl. boring og gevindskæring i t.o.m. 2 mm metal, pr. m2 .........  11,96

 27. Ekstra fastgørelser med t.o.m. 51 mm boreskrue inkl. gummi-
skive påsat glassets bagside, fiberbøsning og hulboring i me-
talunderlag t.o.m. 2 mm, pr. stk. ........................................... kr. 3,25

 28. Ekstra fastgørelser med t.o.m. 51 mm maskinbolt, inkl. boring 
og gevindskæring i t.o.m. 2 mm metal, påsætning af gummi-
skive på bagsiden af glasset, spændskive samt fiberbøsning 
mellem glas og maskinbolt, pr. stk. ...................................... kr.  7,20

29. Ved udførelse af over 2600 m2 beklædning fradrages tabelpri-
serne i kolonne D, punkt 1, 2, 3, 4 og 5 ....................................
En forudsætning for denne graduering er, at det er samme ar-
bejdshold, der udfører tildelingerne, og at det er samme mate-
rialeart.

10%
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Afsnit 6
Gruppe 6

2020

Pkt. Henvisninger.

30. Metallister eller inddækninger t.o.m. 550 mm udfoldet mål inkl. 
hulboring, skruer og/eller popnitter betales efter gruppe 5, 
punkterne 23-24-25-26 og 27.

31. Franske skruer betales efter afsnit 10, gruppe 2.

32. Fugning betales efter afsnit 10, gruppe 3.

33. Lister af træ eller kunststof t.o.m. 165 mm betales efter afsnit 
10, gruppe 4.

34. Stillads betales efter afsnit 10, gruppe 7.

35. Boring og propning, betales efter afsnit 10, gruppe 2.

36. Udskæringer i glasal, betales efter afsnit 10, gruppe 1, kolonne 
D.

37. Afstands- og afslutningsprofiler under skærmtegl, betales som 
underlag efter gruppe 2.

Protokollater.

1. Ved opsætning af glasalplader, skærmtegl eller glas er inde-
holdt udpakning fra transportkasser/paller eller lign..

Aftagning af beskyttelsesmaterialer påsat det enkelte materia-
le, akkorderes.

Sortering af mønstret eller farvet materialer i forbindelse med 
udpakning, akkorderes.

2. Vandret transport af skærmtegl og glas foretages på paller eller 
i kasser på stativ og med trucks eller lign. hensigtsmæssigt 
grej.

3. Skærmtegl opsat på metalunderlagsskinner fastgjort med fran-
ske skruer t.o.m. 38 mm i længden og t.o.m. 7 mm i diameter 
er indeholdt. Dog betales der for hulboring ved godstykkelse 
over 0,7 mm.

Franske skruer over 38 mm i længden eller 7 mm i diameter, 
betales efter afsnit 10, gruppe 2.

Afsnit 6
Gruppe 6

2020

Pkt. Henvisninger.

30. Metallister eller inddækninger t.o.m. 550 mm udfoldet mål inkl.
hulboring, skruer og/eller popnitter betales efter gruppe 5,
punkterne 24-25-26-27 og 28.

 31. Franske skruer betales efter afsnit 10, gruppe 2.

 32. Fugning betales efter afsnit 10, gruppe 3.

 33. Lister af træ eller kunststof t.o.m. 165 mm betales efter afsnit
10, gruppe 4.

 34. Stillads betales efter afsnit 10, gruppe 7.

 35. Boring og propning, betales efter afsnit 10, gruppe 2.

 36. Udskæringer i glasal, betales efter afsnit 10, gruppe 1, kolonne 
D.

37. Afstands- og afslutningsprofiler under skærmtegl, betales som
underlag efter gruppe 2.

Protokollater.

1. Ved opsætning af glasalplader, skærmtegl eller glas er inde-
holdt udpakning fra transportkasser/paller eller lign..

Aftagning af beskyttelsesmaterialer påsat det enkelte materia-
le, akkorderes.

Sortering af mønstret eller farvet materialer i forbindelse med
udpakning, akkorderes.

2. Vandret transport af skærmtegl og glas foretages på paller eller
i kasser på stativ og med trucks eller lign. hensigtsmæssigt
grej.

3. Skærmtegl opsat på metalunderlagsskinner fastgjort med fran-
ske skruer t.o.m. 38 mm i længden og t.o.m. 7 mm i diameter
er indeholdt. Dog betales der for hulboring ved godstykkelse
over 0,7 mm.

Franske skruer over 38 mm i længden eller 7 mm i diameter,
betales efter afsnit 10, gruppe 2.

Afsnit 6
Gruppe 6

2020

Pkt. Protokollater.

4. Hvor skærmteglets leveringsmål varierer mere eller mindre end
nedenstående, akkorderes genen.

Længde +/÷ 2 mm
Højde +/÷ 3 mm
Tykkelse +/÷ 1,5 mm

 5. Opsætning af skærmtegl og glas foregår fra en- eller flersøjle-
de personløftere med arbejdsstandplads eller lign. hensigts-
mæssigt grej.

 6. Ved udskæring og snit i skærmtegl forudsættes stationær våd-
skærer.

 7. Runde udskæringer i skærmtegl akkorderes. 

 8. Opsætning af skærmtegl på skrå væg akkorderes.

9. Opsætning af glas over 8000 mm sammenlagt mål, (højde +
bredde), akkorderes.

10. Fradraget i pkt. 29 gives til vægbeklædningen ud fra følgende:
Arbejdet betales med prisen, der svarer til den mængde der
indgår i den tildelte akkord, uanset om arbejdet foregår på en
eller flere arbejdspladser. Skift mellem flere forskellige ar-
bejdspladser, der er tildelt samlet betales uden for akkord. Til-
deles arbejdet ikke samlet, men udføres kontinuerligt, betales
prisen, der i mængde svarer til den tildelte akkord plus det tidli-
gere kontinuerligt udførte. Alt til vægbeklædningen hørende
arbejde til og med vægunderlaget, afbryder ikke gradueringen.

Afsnit 6
Gruppe 6

2020

Pkt. Protokollater.

4. Hvor skærmteglets leveringsmål varierer mere eller mindre end
nedenstående, akkorderes genen.

Længde +/÷ 2 mm
Højde +/÷ 3 mm
Tykkelse +/÷ 1,5 mm

 5. Opsætning af skærmtegl og glas foregår fra en- eller flersøjle-
de personløftere med arbejdsstandplads eller lign. hensigts-
mæssigt grej.

 6. Ved udskæring og snit i skærmtegl forudsættes stationær våd-
skærer.

 7. Runde udskæringer i skærmtegl akkorderes. 

 8. Opsætning af skærmtegl på skrå væg akkorderes.

9. Opsætning af glas over 8000 mm sammenlagt mål, (højde +
bredde), akkorderes.

10. Fradraget i pkt. 29 gives til vægbeklædningen ud fra følgende:
Arbejdet betales med prisen, der svarer til den mængde der
indgår i den tildelte akkord, uanset om arbejdet foregår på en
eller flere arbejdspladser. Skift mellem flere forskellige ar-
bejdspladser, der er tildelt samlet betales uden for akkord. Til-
deles arbejdet ikke samlet, men udføres kontinuerligt, betales
prisen, der i mængde svarer til den tildelte akkord plus det tidli-
gere kontinuerligt udførte. Alt til vægbeklædningen hørende
arbejde til og med vægunderlaget, afbryder ikke gradueringen.
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Afsnit 6
Gruppe 6

2020

Pkt. Protokollater.

4. Hvor skærmteglets leveringsmål varierer mere eller mindre end 
nedenstående, akkorderes genen.

Længde +/÷ 2 mm
Højde +/÷ 3 mm
Tykkelse +/÷ 1,5 mm

 5. Opsætning af skærmtegl og glas foregår fra en- eller flersøjle-
de personløftere med arbejdsstandplads eller lign. hensigts-
mæssigt grej.

 6. Ved udskæring og snit i skærmtegl forudsættes stationær våd-
skærer.

 7. Runde udskæringer i skærmtegl akkorderes. 

 8. Opsætning af skærmtegl på skrå væg akkorderes.

9. Opsætning af glas over 8000 mm sammenlagt mål, (højde + 
bredde), akkorderes.

10. Fradraget i pkt. 29 gives til vægbeklædningen ud fra følgende:
Arbejdet betales med prisen, der svarer til den mængde der 
indgår i den tildelte akkord, uanset om arbejdet foregår på en 
eller flere arbejdspladser. Skift mellem flere forskellige ar-
bejdspladser, der er tildelt samlet betales uden for akkord. Til-
deles arbejdet ikke samlet, men udføres kontinuerligt, betales 
prisen, der i mængde svarer til den tildelte akkord plus det tidli-
gere kontinuerligt udførte. Alt til vægbeklædningen hørende 
arbejde til og med vægunderlaget, afbryder ikke gradueringen.

Afsnit 6
Gruppe 6

2020

Pkt. Protokollater.

4. Hvor skærmteglets leveringsmål varierer mere eller mindre end
nedenstående, akkorderes genen.

Længde +/÷ 2 mm
Højde +/÷ 3 mm
Tykkelse +/÷ 1,5 mm

 5. Opsætning af skærmtegl og glas foregår fra en- eller flersøjle-
de personløftere med arbejdsstandplads eller lign. hensigts-
mæssigt grej.

 6. Ved udskæring og snit i skærmtegl forudsættes stationær våd-
skærer.

 7. Runde udskæringer i skærmtegl akkorderes. 

 8. Opsætning af skærmtegl på skrå væg akkorderes.

9. Opsætning af glas over 8000 mm sammenlagt mål, (højde +
bredde), akkorderes.

10. Fradraget i pkt. 29 gives til vægbeklædningen ud fra følgende:
Arbejdet betales med prisen, der svarer til den mængde der
indgår i den tildelte akkord, uanset om arbejdet foregår på en
eller flere arbejdspladser. Skift mellem flere forskellige ar-
bejdspladser, der er tildelt samlet betales uden for akkord. Til-
deles arbejdet ikke samlet, men udføres kontinuerligt, betales
prisen, der i mængde svarer til den tildelte akkord plus det tidli-
gere kontinuerligt udførte. Alt til vægbeklædningen hørende
arbejde til og med vægunderlaget, afbryder ikke gradueringen.
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Afsnit 6
Gruppe 7

2020

Vægbrædder.

Vægbrædder t.o.m. 25 mm tykkelse, opsat på forudværende underlag af træ
eller metalunderlag t.o.m. 0,7 mm, evt. afstand t.o.m. 25 mm at holde mel-
lem brædderne, inklusiv forløbning, lige snit i randarealet, fordækt sømning,
tæt sømning i underlag min. c/c 50 cm, brædder af hårdttræ, u-, for- eller
færdigbehandlede, brædder af fyr eller af samme hårdhedsgrad, ru eller
høvlede, pløjede, falsede, kehlede, 1 på 2 eller på klink, udført som til lake-
ring, færdiglakerede, færdigmalede eller brand- tryk- eller vakuumimprægne-
rede.

Pkt.
Bræddernes dækmål.

A
t.o.m.

300 m2 

B
t.o.m.

650 m2

C 
t.o.m.

1300 m2 

D 
over

1300 m2

Enkelt brædde beklædning.

1. Over 45 mm t.o.m. 100 
mm, pr. m2 .................. kr. 40,51 34,26 32,94 28,34

2. T.o.m. 150 mm, pr. m2 . kr. 32,24 27,26 26,21 22,54

3. Over 150 mm, pr. m2 .. kr. 29,96 25,31 24,36 20,94

Opsat på klink.

4. Over 45 mm t.o.m. 100 
mm, pr. m2................... kr. 48,62 41,12 39,54 34,01

5. T.o.m. 150 mm, pr. m2 . kr. 38,69 32,71 31,43 27,06

6. Over 150 mm, pr. m2 ... kr. 35,96 30,37 29,24 25,11

Opsat 1 på 2.

7. Over 45 mm t.o.m. 100 
mm, pr. m2................... kr. 71,12 60,12 57,82 49,70

8. T.o.m. 150 mm, pr. m2 . kr. 57,79 48,84 46,97 40,39

9. Over 150 mm, pr. m² ... kr. 51,12 43,23 41,56 35,70
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Gruppe 7

2020

Vægbrædder.

Vægbrædder t.o.m. 25 mm tykkelse, opsat på forudværende underlag af træ 
eller metalunderlag t.o.m. 0,7 mm, evt. afstand t.o.m. 25 mm at holde mel-
lem brædderne, inklusiv forløbning, lige snit i randarealet, fordækt sømning, 
tæt sømning i underlag min. c/c 50 cm, brædder af hårdttræ, u-, for- eller 
færdigbehandlede, brædder af fyr eller af samme hårdhedsgrad, ru eller 
høvlede, pløjede, falsede, kehlede, 1 på 2 eller på klink, udført som til lake-
ring, færdiglakerede, færdigmalede eller brand- tryk- eller vakuumimprægne-
rede.

Pkt. 
Bræddernes dækmål.

A
t.o.m.

300 m2 

B
t.o.m.

650 m2

C 
t.o.m.

1300 m2 

D 
over

1300 m2

Enkelt brædde beklædning.  

1. Over 45 mm t.o.m. 100 
mm, pr. m2  ..................  kr. 40,51 34,26 32,94 28,34

2. T.o.m. 150 mm, pr. m2 .  kr. 32,24 27,26 26,21 22,54

3. Over 150 mm, pr. m2  ..  kr. 29,96 25,31 24,36 20,94

Opsat på klink.

4. Over 45 mm t.o.m. 100 
mm, pr. m2...................  kr. 48,62 41,12 39,54 34,01

5. T.o.m. 150 mm, pr. m2 .  kr. 38,69 32,71 31,43 27,06

6. Over 150 mm, pr. m2 ...  kr. 35,96 30,37 29,24 25,11

Opsat 1 på 2.

7. Over 45 mm t.o.m. 100 
mm, pr. m2...................  kr. 71,12 60,12 57,82 49,70

8. T.o.m. 150 mm, pr. m2 .  kr. 57,79 48,84 46,97 40,39

9. Over 150 mm, pr. m² ...  kr. 51,12 43,23 41,56 35,70 
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Pkt. Tillægspriser.

10. Fladetillæg pr. flade af pkt. 1 t.o.m. 6 ...............................  kr. 44,12

11. Fladetillæg pr. flade af pkt. 7 t.o.m. 9 ...............................  kr. 88,23

12. Skjulte skrå snit, pr. m ......................................................  kr. 6,34

13. Synlige skrå snit, pr. m .....................................................  kr. 17,24

14. Lige snit, inden for arealets begrænsning, pr. m ..............  kr. 2,68 

15. Bræddebeklædning på skråvæg med hældning over 10 cm 
og under 100 cm pr. m, tillægges pr. m2  ..........................  kr. 2,12

16. Pr. påbegyndt 7 mm overtykkelse tillægges pkt. 1 t.o.m. 9 og 
12 t.o.m. 14 ...........................................................................  5%

17. Hånd sømning inkl. forboring t.o.m. 20 stk. pr. m2  
tillægges pr. m2 .................................................................  kr. 13,14

18. For hånd sømning inkl. forboring over 20 stk., betales for 
hver påbegyndt 5 stk. pr. m2 .............................................  kr. 3,38

19. Påskruning inkl. forboring/undersænkning t.o.m. 20 stk.
pr. m2 tillægges pr. m2 ......................................................  kr. 13,14

20. For påskruning inkl. forboring/undersænkning over 20
stk., betales for hver påbegyndt 5 stk. pr. m2 ....................  kr. 3,28 

21. Fradrag for bræddeafstande over 25 mm t.o.m. 75 mm.........  
Fradraget beregnes af pkt. 1 t.o.m. 3.

15%

22. Fradrag for bræddeafstande over 75 mm t.o.m. 150 mm.......  
Fradraget beregnes af pkt. 1 t.o.m. 3.

25%

23. Sokkel-, hjørne- og vandbrædder, eller sålbænke over 165 
mm t.o.m. 200 mm pr. m ..................................................  kr. 18,72

24. Diagonalt opsatte brædder tillægges .....................................  
Tillægget beregnes af pkt. 1 t.o.m. 6.

40%

25. Løse sløjfer, tillægges ............................................................  
Tillægget beregnes af pkt. 1 t.o.m. 3.

20%

Afsnit 6
Gruppe 7

2020

Pkt. Tillægspriser.

26. Tillæg for blankt/færdigbehandlet arbejde

Tillægget i pkt 26 anvendes kun med beklædninger som ce-
dertræsbeklædning / hårdttræsbeklædning eller lign. uden 
dækkende efterbehandling og hvor søm / skruer fremstår på
en ret linje

15%

27. Flader tom 1 kvm 15%

28. Flader tom 2 kvm 10%

29. Trykimprægneret er ikke blankt arbejde

30. Ved udførelse af over 2600 m2 beklædning fradrages tabel-
priserne i kolonne D pkt. 1 t.o.m. 9 ........................................
En forudsætning for denne graduering er, at det er samme 
arbejdshold, der udfører tildelingerne, og at det er samme 
materialeart.

10%

Henvisninger.

31. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

32. Fugning betales efter afsnit 10, gruppe 3.

33. Lister t.o.m. 165 mm betales efter afsnit 10, gruppe 4.

34. Ved bræddeafstand over 150 mm betales efter afsnit 10,
gruppe 4.

35. Stillads betales efter afsnit 10, gruppe 7.
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Pkt. Tillægspriser.

26. Tillæg for blankt/færdigbehandlet arbejde

Tillægget i pkt 26 anvendes kun med beklædninger som ce-
dertræsbeklædning / hårdttræsbeklædning eller lign. uden 
dækkende efterbehandling og hvor søm / skruer fremstår på 
en ret linje

15%

27. Flader tom 1 kvm 15%

28. Flader tom 2 kvm 10%

29. Trykimprægneret er ikke blankt arbejde

30. Ved udførelse af over 2600 m2 beklædning fradrages tabel-
priserne i kolonne D pkt. 1 t.o.m. 9 ........................................
En forudsætning for denne graduering er, at det er samme 
arbejdshold, der udfører tildelingerne, og at det er samme 
materialeart.

10%

Henvisninger.

31. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

32. Fugning betales efter afsnit 10, gruppe 3.

33. Lister t.o.m. 165 mm betales efter afsnit 10, gruppe 4.

34. Ved bræddeafstand over 150 mm betales efter afsnit 10, 
gruppe 4.

35. Stillads betales efter afsnit 10, gruppe 7.
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Protokollat. 

1. Fradraget i pkt. 31 gives til vægbeklædningen ud fra føl-
gende:

Arbejdet betales med prisen, der svarer til den mængde, der 
indgår i den tildelte akkord, uanset om arbejdet foregår på en 
eller flere arbejdspladser. Skift mellem flere forskellige ar-
bejdspladser, der er tildelt samlet, betales uden for akkord. 
Tildeles arbejdet ikke samlet, men udføres kontinuerligt, be-
tales prisen, der i mængde svarer til den tildelte akkord, plus 
det tidligere kontinuerligt udførte.

Alt til vægbeklædningen hørende arbejde til og med væg-
underlaget, afbryder ikke gradueringen.

2. Brædder i varierende bredde måles efter den mindste bredde

Afsnit 6
Gruppe 8

2020

Facader og skillevægge af stål- og aluprofiler.

Pkt. Opsætning af behandlede stålprofiler der leveres færdigtildannet
og klar til samling på indbygningsstedet, inkl. udpakning fra
transportkasser/paller eller lign..

Sammenlagt profilmål.
(Tykkelse + bredde)

A
t.o.m.
500 m

B
t.o.m.

1.500 m

C 
over

1.500 m

1. T.o.m. 150 mm, pr. m. .................... kr.  18,23 15,97  14,16

2. T.o.m. 210 mm, pr. m ..................... kr.  22,82  19,94  17,69

3. T.o.m. 270 mm, pr. m ..................... kr.  27,35  23,90  21,23

Samling af stålprofiler inkl. 1 stk. beslag med max. 4 stk. skruer
uden forboring. Tværsnittet beregnes ud fra det profil der under-
støttes af beslaget.

4. T.o.m.150 mm, pr. stk. samling ....... kr. 6,65 5,83  5,17

5. T.o.m. 210 mm, pr. stk. samling ...... kr.  8,32  7,27 6,46

6. T.o.m. 270 mm, pr. stk. samling ...... kr.  9,05 8,72 7,75

Opsætning af aluminiumsprofiler der leveres færdigtildannet og
klar til samling på indbygningsstedet inkl. udpakning fra trans-
portkasser/paller eller lign.. 

7. T.o.m 150 mm, pr. m ...................... kr.  16,42  14,34 12,75

8. T.o.m. 210 mm, pr. m ..................... kr. 20,52  17,93  15,90

9. T.o.m. 270 mm, pr. m ..................... kr.  24,60  21,50  19,10
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Facader og skillevægge af stål- og aluprofiler.

Pkt. Opsætning af behandlede stålprofiler der leveres færdigtildannet 
og klar til samling på indbygningsstedet, inkl. udpakning fra 
transportkasser/paller eller lign..

Sammenlagt profilmål.
(Tykkelse + bredde)

A
t.o.m.
500 m

B
t.o.m.

1.500 m

C 
over

1.500 m

1. T.o.m. 150 mm, pr. m. ....................  kr.  18,23 15,97  14,16

2. T.o.m. 210 mm, pr. m .....................  kr.  22,82  19,94  17,69

3. T.o.m. 270 mm, pr. m .....................  kr.  27,35  23,90  21,23

Samling af stålprofiler inkl. 1 stk. beslag med max. 4 stk. skruer 
uden forboring. Tværsnittet beregnes ud fra det profil der under-
støttes af beslaget.

4. T.o.m.150 mm, pr. stk. samling .......  kr. 6,65 5,83  5,17 

5. T.o.m. 210 mm, pr. stk. samling ......  kr.  8,32  7,27 6,46

6. T.o.m. 270 mm, pr. stk. samling ......  kr.  9,05 8,72 7,75

Opsætning af aluminiumsprofiler der leveres færdigtildannet og 
klar til samling på indbygningsstedet inkl. udpakning fra trans-
portkasser/paller eller lign.. 

7. T.o.m 150 mm, pr. m ......................  kr.  16,42  14,34 12,75

8. T.o.m. 210 mm, pr. m .....................  kr. 20,52  17,93  15,90

9. T.o.m. 270 mm, pr. m .....................  kr.  24,60  21,50  19,10 
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Pkt. Samling af aluminiumsprofiler inkl. 1 stk. beslag med max. 4 stk. 
fastgørelse med dorne, punktlimning eller skruer uden forboring. 
Tværsnittet beregnes ud fra det profil der understøttes af besla-
get. 

Sammenlagt profilmål
(Tykkelse + bredde)

A
t.o.m.
500 m

B
t.o.m.

1.500 m

C 
over

1.500 m

10. T.o.m.150 mm, pr. stk. samling ......  kr. 5,96  5,22 4,63

11. T.o.m. 210 mm, pr. stk. samling .....  kr. 7,46 6,50 5,79

12. T.o.m. 270 mm, pr. stk. samling .....  kr. 8,91 7,80 6,95

Opsætning af glas på metalprofilet eller på forud isatte beslag ved 
glassets underkant inkl. udpakning fra transportkasser/paller eller 
lignende.
Fastgørelse af glasset betales efter punkterne 28-30.
Flerlagsruder beregnes efter samlet tykkelse af de enkelte glas.

Glastykkelse.
A

t.o.m.
500 m2 

B
t.o.m.

1500 m2 

C 
over

1500 m2 

13. T.o.m. 6 mm, pr. m2  ........................  kr.  38,47  33,64  29,84

14. T.o.m. 8 mm, pr. m2  ........................  kr.  44,26  38,68  34,34 

15. T.o.m. 10 mm, pr. m2  ......................  kr. 50,04  43,73  38,84

16. T.o.m. 12 mm, pr. m2  ......................  kr.  55,81  48,78  43,29

Tillægspriser.

17. Fladetillæg pr. væg til pkt. 1-2-3 og 7-8-9 ..........................  kr.
Hvor glas opsættes i selvstændig akkord, betales også fla-
detillæg til pkt. 13-14-15-16.

 88,24 

18. Vinkelret afkortning af stålprofiler, pr. stk. ........................  kr.  15,84

Afsnit 6
Gruppe 8

2020

Pkt. Tillægspriser.

19. Vinkelret afkortning af aluminiumsprofiler, pr. stk. ............ kr. 8,05

20. Filing og maling af snitflade ved profiler, pr. ende ............ kr. 7,18

21. Ikke synlige lister af metal eller kunststof t.o.m. 65 mm
sammenlagt mål (tykkelse + bredde) der leveres afkortede,
påtrykkes eller fastgøres med skruer uden forboring,
pr. m ................................................................................. kr. 4,73 

22. Synlige metallister t.o.m. 85 mm sammenlagt mål (tykkelse 
+ bredde) der leveres afkortede, påtrykkes eller fastgøres
med skruer uden forboring, pr. m ..................................... kr. 8,36

23. Synlige metallister t.o.m. 135 mm sammenlagt mål (tykkelse
+ bredde) der leveres afkortede, påtrykkes eller fastgøres
med skruer uden forboring, pr. m ..................................... kr. 12,74

24. Synlige metallister t.o.m. 165 mm sammenlagt mål (tykkelse
+ bredde) der leveres afkortede, påtrykkes eller fastgøres
med skruer uden forboring, pr. m ..................................... kr. 14,04

25. Afkortning af ikke synlige lister, metal eller kunststof,
pr. stk. .............................................................................. kr. 5,97

26. Afkortning af synlige lister , metal eller kunststof,
pr. stk. ............................................................................... kr. 8,94

27. Påsætning af selvklæbende gummibånd eller gummibånd
trykt i not, pr. m ................................................................. kr. 2,25 

28. Små beslag af metal eller kunststof påsat uden skruer ved 
samlinger i lister, og som underlag for glas, og eller påtrykte 
lister, pr. stk. ..................................................................... kr. 1,67 
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Pkt. Tillægspriser.

19. Vinkelret afkortning af aluminiumsprofiler, pr. stk. ............  kr. 8,05

20. Filing og maling af snitflade ved profiler, pr. ende ............  kr. 7,18

21. Ikke synlige lister af metal eller kunststof t.o.m. 65 mm 
sammenlagt mål (tykkelse + bredde) der leveres afkortede, 
påtrykkes eller fastgøres med skruer uden forboring,        
pr. m .................................................................................  kr. 4,73 

22. Synlige metallister t.o.m. 85 mm sammenlagt mål (tykkelse 
+ bredde) der leveres afkortede, påtrykkes eller fastgøres
med skruer uden forboring, pr. m .....................................  kr. 8,36

23. Synlige metallister t.o.m. 135 mm sammenlagt mål (tykkelse 
+ bredde) der leveres afkortede, påtrykkes eller fastgøres
med skruer uden forboring, pr. m .....................................  kr. 12,74

24. Synlige metallister t.o.m. 165 mm sammenlagt mål (tykkelse 
+ bredde) der leveres afkortede, påtrykkes eller fastgøres
med skruer uden forboring, pr. m .....................................  kr. 14,04

25. Afkortning af ikke synlige lister, metal eller kunststof,
pr. stk. ..............................................................................  kr. 5,97

26. Afkortning af synlige lister , metal eller kunststof,
pr. stk. ............................................................................... kr. 8,94

27. Påsætning af selvklæbende gummibånd eller gummibånd 
trykt i not, pr. m .................................................................  kr. 2,25 

28. Små beslag af metal eller kunststof påsat uden skruer ved 
samlinger i lister, og som underlag for glas, og eller påtrykte 
lister, pr. stk. .....................................................................  kr. 1,67 
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Pkt. Tillægspriser.

29. Små beslag af metal eller kunststof inkl. 2 skruer uden for-
boring ved samlinger i lister, og som underlag for glas, og 
eller påtrykte lister, pr. stk..................................................  kr. 2,43

30. Små beslag af metal inkl. 2 stk. boreskruer, pr. stk. ..........  kr. 5,14

31. Tillæg for enkeltdør der leveres beslået inkl. evt. isat glas,
pr. stk. ..............................................................................  kr. 89,57

32. Tillæg for dobbeltdør der leveres beslået inkl. evt. isat glas,
pr. stk. ..............................................................................  kr. 134,36

33. Tillæg for vinduer t.o.m. 4000 mm sammenlagt mål
(højde + bredde) der leveres beslået inkl. evt. isat glas,
pr. stk. ..............................................................................  kr. 74,65

34. Opklodsning af metalprofiler, højde t.o.m. 5 cm, pr. stk. ..  kr. 4,29 

Henvisninger.

 35. Fastgørelse af aluminiums- og stålprofiler betales efter af-
snit 10, gruppe 2.

36. Hulboring for fastgørelse af metalprofiler og metallister beta-
les efter afsnit 10, gruppe 2.

37. Beslag udover de anførte betales efter afsnit 1, gruppe 3.

38. Montering af beslag på dør- og vinduesrammer ud over 
hængsler og slutblik, betales efter afsnit 9, gruppe 8.

39. Fugning og stopning betales efter afsnit 10, gruppe 3.

40. Stillads betales efter afsnit 10, gruppe 7.

41. Hvor vinduer og døre leveres med færdig karm, betales 
isætningen efter afsnit 4.

Afsnit 6
Gruppe 8

2020

Pkt. Protokollater.

1. Aluminiums- og stålprofiler over 270 mm sammenlagt mål,
akkorderes.

2. Aftagning af beskyttelsesmaterialer der er påsat det enkelte
metalprofil, metallister og glas, akkorderes.

3. Sortering af mønstret eller farvet glas i forbindelse med ud-
pakning, akkorderes.

4. Sortering af stål- og aluprofiler, falslister og afslutnings-
lister, akkorderes.

5. Vandret transport af stålprofiler og glas foretages i kasser
eller på stativ og med trucks eller lign. hensigtsmæssigt grej.

6. Opsætning af glas foregår fra en- eller flersøjlede person-
løftere med arbejdsstandplads, eller lign. hensigtsmæssigt
grej.

7. Tillæggene i punkterne 31-32 og 33 forudsætter, at karmen
er en del af profilopsætningen.

8. Hvor isætning af glas foregår i fals og med glaslister fast-
gjort i fals, betales ikke efter denne prisliste.

9. Opsætning af glas over 8000 mm sammenlagt mål (højde +
bredde), akkorderes.
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Pkt. Protokollater.

1. Aluminiums- og stålprofiler over 270 mm sammenlagt mål, 
akkorderes.

2. Aftagning af beskyttelsesmaterialer der er påsat det enkelte 
metalprofil, metallister og glas, akkorderes.

3. Sortering af mønstret eller farvet glas i forbindelse med ud-
pakning, akkorderes.

4. Sortering af stål- og aluprofiler, falslister og afslutnings-
lister, akkorderes.

5. Vandret transport af stålprofiler og glas foretages i kasser 
eller på stativ og med trucks eller lign. hensigtsmæssigt grej.

6. Opsætning af glas foregår fra en- eller flersøjlede person-
løftere med arbejdsstandplads, eller lign. hensigtsmæssigt 
grej.

7. Tillæggene i punkterne 31-32 og 33 forudsætter, at karmen 
er en del af profilopsætningen.

8. Hvor isætning af glas foregår i fals og med glaslister fast-
gjort i fals, betales ikke efter denne prisliste.

9. Opsætning af glas over 8000 mm sammenlagt mål (højde + 
bredde), akkorderes.
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Særlige bestemmelser.

1. Grundlaget for graduering er det samlede tildelte antal m2, der indgår i
hver enkelt gruppe efter følgende:

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3 Punkt 1-2 
Gruppe 3 Punkt 3
Gruppe 3 Punkt 4-7 
Gruppe 3 Punkt 8-9 
Gruppe 4 Punkt 1-2 
Gruppe 4 Punkt 5-6 
Gruppe 4 Punkt 10-13
Gruppe 4 Punkt 16-17
Gruppe 4 Punkt 21-24
Gruppe 5
Gruppe 6
Gruppe 7

2. Underlag og beklædning kan opdeles i selvstændige akkorder.

3. Arealerne i gruppe 2 opmåles mellem kantskinner. Øvrige opmåles mel-
lem friser, dragere eller vægge. Indgår der i den enkelte loftflade forskel-
lige materialer, betales fladetillæg til hver materialeart.

Hvor forskellige materialer deler loftfladen i flere ikke sammenhængen-
de felter, betales fladetillæg til hver enkelt felt. Afbrydes loftfladen af
gennemgående ikke dækkede flader, betales fladetillæg til hver enkelt
dækket felt.

Huller for lamper, ovenlys og lign. t.o.m. 1,5 m2 fradrages ikke opmålin-
gen.

4. Det er svendenes ret at beregne betalingen efter et mindre areal end til-
delt og udført, f.eks. at beregne 110 m2 som 100 m2. 

5. Ved nedhængte lofter er højden max. 4,20 m til stroppernes fastgørel-
sessted.
Beklædningen og underlag i max. 4,20 m højde til underlagets fastgø-
relsessted.
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Særlige bestemmelser.

1. Grundlaget for graduering er det samlede tildelte antal m2, der indgår i 
hver enkelt gruppe efter følgende:

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3 Punkt 1-2 
Gruppe 3 Punkt 3
Gruppe 3 Punkt 4-7 
Gruppe 3 Punkt 8-9 
Gruppe 4 Punkt 1-2 
Gruppe 4 Punkt 5-6 
Gruppe 4 Punkt 10-13
Gruppe 4 Punkt 16-17
Gruppe 4 Punkt 21-24
Gruppe 5
Gruppe 6
Gruppe 7

2. Underlag og beklædning kan opdeles i selvstændige akkorder.

3. Arealerne i gruppe 2 opmåles mellem kantskinner. Øvrige opmåles mel-
lem friser, dragere eller vægge. Indgår der i den enkelte loftflade forskel-
lige materialer, betales fladetillæg til hver materialeart.

Hvor forskellige materialer deler loftfladen i flere ikke sammenhængen-
de felter, betales fladetillæg til hver enkelt felt. Afbrydes loftfladen af 
gennemgående ikke dækkede flader, betales fladetillæg til hver enkelt 
dækket felt.

Huller for lamper, ovenlys og lign. t.o.m. 1,5 m2 fradrages ikke opmålin-
gen.

4. Det er svendenes ret at beregne betalingen efter et mindre areal end til-
delt og udført, f.eks. at beregne 110 m2 som 100 m2. 

5. Ved nedhængte lofter er højden max. 4,20 m til stroppernes fastgørel-
sessted.
Beklædningen og underlag i max. 4,20 m højde til underlagets fastgø-
relsessted.

Afsnit 7
Gruppe SB

2020

Særlige bestemmelser.

1. Grundlaget for graduering er det samlede tildelte antal m2, der indgår i
hver enkelt gruppe efter følgende:

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3 Punkt 1-2 
Gruppe 3 Punkt 3
Gruppe 3 Punkt 4-7 
Gruppe 3 Punkt 8-9 
Gruppe 4 Punkt 1-2 
Gruppe 4 Punkt 5-6 
Gruppe 4 Punkt 10-13
Gruppe 4 Punkt 16-17
Gruppe 4 Punkt 21-24
Gruppe 5
Gruppe 6
Gruppe 7

2. Underlag og beklædning kan opdeles i selvstændige akkorder.

3. Arealerne i gruppe 2 opmåles mellem kantskinner. Øvrige opmåles mel-
lem friser, dragere eller vægge. Indgår der i den enkelte loftflade forskel-
lige materialer, betales fladetillæg til hver materialeart.

Hvor forskellige materialer deler loftfladen i flere ikke sammenhængen-
de felter, betales fladetillæg til hver enkelt felt. Afbrydes loftfladen af
gennemgående ikke dækkede flader, betales fladetillæg til hver enkelt
dækket felt.

Huller for lamper, ovenlys og lign. t.o.m. 1,5 m2 fradrages ikke opmålin-
gen.

4. Det er svendenes ret at beregne betalingen efter et mindre areal end til-
delt og udført, f.eks. at beregne 110 m2 som 100 m2. 

5. Ved nedhængte lofter er højden max. 4,20 m til stroppernes fastgørel-
sessted.
Beklædningen og underlag i max. 4,20 m højde til underlagets fastgø-
relsessted.
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Beklædning opsat på beton, eller andet forudværende underlag i max. 
4,20 m højde til beklædningens fastgørelsessted.

6. T.o.m. 45º betragtes som loft.

7. Udmåling, afsætning og inddeling af lofter i plan, indgår i tabelpriserne.

8. Loftbeklædning omfatter opsætning, fastgørelse og almindelig tilskæ-
ring med eller uden fugeafstand ved vægge og med tætte stød, inkl. 
evt. affasning i stød til spartling.

9. Skrå snit betales i alle tilfælde, hvor afslutningen ikke er parallel med 
eller vinkelret på begyndelsen.

10. Snit i eternit, glasal og metal betales som tillægspris.

Stillads. 

11. I gruppe 1, 4 og 5 er der i tabelpriserne indregnet 1 gang stillads.

12. I gruppe 2, 3, 6 og 7 indgår opstilling af stillads med max. 2 gange.

13. Nødvendiggør arbejdsgangen mere stillads end nævnt i pkt. 11 og 12, 
eksempelvis ekstra stillads ved lange stropper, skal det aftales med 
virksomheden i forbindelse med akkordens indgåelse og betales efter 
afsnit 10, gruppe 7.
Udføres lofterne fra stilladserne, opsat af andre, således at intet stil-
ladsarbejde skal udføres, fradrages efter afsnit 10, gruppe 7 pr. gang 
i.h.t. arbejdsbeskrivelsen punkt 11 eller 12, forudsat at arbejdet kan ud-
føres kontinuerligt.
Stilladser opsatte, der kun delvis dækker arealet, fradrages med 1 
gang efter afsnit 10, gruppe 7 pr. m2 af det opstillede areal. I det øvrige 
rumareal fradrages intet.

14. Stillads ved opsætning af skyggelister/kantskinner, hvor de ikke opsæt-
tes sammen med lofter, betales efter kolonne C i afsnit 10, gruppe 7, 
punkt 25.
Ved opstilling og nedtagning af stillads, betales  efter kolonne A og B i 
afsnit 10, gruppe 7, punkt 25.

Afsnit 7
Gruppe 1

2020

Underlag.
Underlag af træ til puds t.o.m. 25 x 100 mm samt underlag af træ t.o.m. 27 
cm2 eller metalunderlag t.o.m. 85 x 27 x 0,7 mm opsat på træ, inkl. afkort-
ning og udskæringer.

Pkt. Underlag sømmet/skruet på træ eller metal t.o.m. 0,7 mm.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Forskalling til puds,
pr. m2  ..............................  kr.  24,82  23,54  22,23

  
20,94

2. Underlag t.o.m. 30 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  19,22  18,23  17,26  16,23

3. Underlag t.o.m. 45 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  16,41  15,55  14,69 13,83

4. Underlag t.o.m. 60 cm,
pr. m2  ..............................  kr. 13,87  13,19  12,44 11,73

5. Underlag t.o.m. 95 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  12,05  11,43 10,79 10,19 

6. Underlag over 95 cm, beta-
les pr. m ..........................  kr.  9,54  9,54  9,54  9,54 

7. Fladetillæg, pr. stk. ..........  kr.  54,91  54,91  54,91  54,91

Underlag skruet på metalunderlag over 0,7 mm t.o.m. 2,5 mm med 
selvborende skruer.

8. Underlag t.o.m. 30 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  25,18  24,18  23,19  22,12 

  9. Underlag t.o.m. 45 cm,
pr. m2  ..............................  kr. 20,99 20,15  19,27  18,42
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Underlag.
Underlag af træ til puds t.o.m. 25 x 100 mm samt underlag af træ t.o.m. 27 
cm2 eller metalunderlag t.o.m. 85 x 27 x 0,7 mm opsat på træ, inkl. afkort-
ning og udskæringer.

Pkt. Underlag sømmet/skruet på træ eller metal t.o.m. 0,7 mm.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Forskalling til puds,
pr. m2  ..............................  kr.  24,82  23,54  22,23

  
20,94

2. Underlag t.o.m. 30 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  19,22  18,23  17,26  16,23

3. Underlag t.o.m. 45 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  16,41  15,55  14,69 13,83

4. Underlag t.o.m. 60 cm,
pr. m2  ..............................  kr. 13,87  13,19  12,44 11,73

5. Underlag t.o.m. 95 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  12,05  11,43 10,79 10,19 

6. Underlag over 95 cm, beta-
les pr. m ..........................  kr.  9,54  9,54  9,54  9,54 

7. Fladetillæg, pr. stk. ..........  kr.  54,91  54,91  54,91  54,91

Underlag skruet på metalunderlag over 0,7 mm t.o.m. 2,5 mm med 
selvborende skruer.

8. Underlag t.o.m. 30 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  25,18  24,18  23,19  22,12 

  9. Underlag t.o.m. 45 cm,
pr. m2  ..............................  kr. 20,99 20,15  19,27  18,42
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Underlag.
Underlag af træ til puds t.o.m. 25 x 100 mm samt underlag af træ t.o.m. 27 
cm2 eller metalunderlag t.o.m. 85 x 27 x 0,7 mm opsat på træ, inkl. afkort-
ning og udskæringer.

Pkt. Underlag sømmet/skruet på træ eller metal t.o.m. 0,7 mm.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Forskalling til puds,
pr. m2  ..............................  kr.  24,82  23,54  22,23

  
20,94

2. Underlag t.o.m. 30 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  19,22  18,23  17,26  16,23

3. Underlag t.o.m. 45 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  16,41  15,55  14,69 13,83

4. Underlag t.o.m. 60 cm,
pr. m2  ..............................  kr. 13,87  13,19  12,44 11,73

5. Underlag t.o.m. 95 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  12,05  11,43 10,79 10,19 

6. Underlag over 95 cm, beta-
les pr. m ..........................  kr.  9,54  9,54  9,54  9,54 

7. Fladetillæg, pr. stk. ..........  kr.  54,91  54,91  54,91  54,91

Underlag skruet på metalunderlag over 0,7 mm t.o.m. 2,5 mm med 
selvborende skruer.

8. Underlag t.o.m. 30 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  25,18  24,18  23,19  22,12 

  9. Underlag t.o.m. 45 cm,
pr. m2  ..............................  kr. 20,99 20,15  19,27  18,42
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Underlag.
Underlag af træ til puds t.o.m. 25 x 100 mm samt underlag af træ t.o.m. 27 
cm2 eller metalunderlag t.o.m. 85 x 27 x 0,7 mm opsat på træ, inkl. afkort-
ning og udskæringer.

Pkt. Underlag sømmet/skruet på træ eller metal t.o.m. 0,7 mm.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Forskalling til puds,
pr. m2  ..............................  kr.  24,82  23,54  22,23

  
20,94

2. Underlag t.o.m. 30 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  19,22  18,23  17,26  16,23

3. Underlag t.o.m. 45 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  16,41  15,55  14,69 13,83

4. Underlag t.o.m. 60 cm,
pr. m2  ..............................  kr. 13,87  13,19  12,44 11,73

5. Underlag t.o.m. 95 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  12,05  11,43 10,79 10,19 

6. Underlag over 95 cm, beta-
les pr. m ..........................  kr.  9,54  9,54  9,54  9,54 

7. Fladetillæg, pr. stk. ..........  kr.  54,91  54,91  54,91  54,91

Underlag skruet på metalunderlag over 0,7 mm t.o.m. 2,5 mm med 
selvborende skruer.

8. Underlag t.o.m. 30 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  25,18  24,18  23,19  22,12 

  9. Underlag t.o.m. 45 cm,
pr. m2  ..............................  kr. 20,99 20,15  19,27  18,42
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Pkt. Underlag skruet på metalunderlag over 0,7 mm t.o.m. 2,5 mm med 
selvborende skruer.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

10. Underlag t.o.m. 60 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  17,30  16,57  15,84  15,13

11. Underlag t.o.m. 95 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  14,61 13,97  13,36  12,70

12. Underlag over 95 cm,
betales pr. m ...................  kr.  11,13  11,13  11,13  11,13

13. Fladetillæg, pr. stk. ..........  kr.  54,91  54,91  54,91  54,91

Underlag opsat på beton, fastgjort med skruer og plugs, inkl. af-
kortning og udskæringer.

14. Underlag t.o.m. 30 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  44,58  43,59  42,60  41,59

15. Underlag t.o.m. 45 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  35,97  35,11  34,28  33,43

16. Underlag t.o.m. 60 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  28,43  27,69  26,99  26,24

17. Underlag t.o.m. 95 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  22,89  22,28  21,65  21,00

18. Underlag over 95 cm,
betales pr. m ...................  kr.  16,29  16,29  16,29  16,29

19. Fladetillæg, pr. stk. ..........  kr.  54,91  54,91  54,91  54,91
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Pkt. Underlag skruet på metalunderlag over 0,7 mm t.o.m. 2,5 mm med 
selvborende skruer.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

10. Underlag t.o.m. 60 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  17,30  16,57  15,84  15,13

11. Underlag t.o.m. 95 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  14,61 13,97  13,36  12,70

12. Underlag over 95 cm,
betales pr. m ...................  kr.  11,13  11,13  11,13  11,13

13. Fladetillæg, pr. stk. ..........  kr.  54,91  54,91  54,91  54,91

Underlag opsat på beton, fastgjort med skruer og plugs, inkl. af-
kortning og udskæringer.

14. Underlag t.o.m. 30 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  44,58  43,59  42,60  41,59

15. Underlag t.o.m. 45 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  35,97  35,11  34,28  33,43

16. Underlag t.o.m. 60 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  28,43  27,69  26,99  26,24

17. Underlag t.o.m. 95 cm,
pr. m2  ..............................  kr.  22,89  22,28  21,65  21,00

18. Underlag over 95 cm,
betales pr. m ...................  kr.  16,29  16,29  16,29  16,29

19. Fladetillæg, pr. stk. ..........  kr.  54,91  54,91  54,91  54,91
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2020

Tråd.

 20. Tråd t.o.m. 2 mm pr. 300 mm, pr. m2 ...............................  kr.  4,47

Isolering.

 21. Isolering t.o.m. 100 mm af 1 eller 2 lag anbragt på forud-
værende underlag inkl. udskæringer, pr. m2  ....................  kr.  9,42

 22. Isolering t.o.m. 100 mm af 1 eller 2 lag udlagt fra oven på 
forudværende underlag inkl. udskæringer, pr. m2  ............  kr. 7,65

 23. Alt isolering over 100 mm, skal betales som overtykkelse pr. 
påbegyndt 25 mm, uanset antal lag, pr. m2  ......................  kr. 2,31

 24. Poseisolering t.o.m. 250 mm i bredden, pr. m2  ................  kr. 6,63        

 25. Fladetillæg ved isolering, pr. lag, pr. stk. ..........................  kr.  28,55

Tillægspriser.

 26. Nedstropning med træ eller hulbånd inkl. underlag t.o.m. 32 
cm2 opsat på træ for fastgørelse af stropper samt bjælke 
t.o.m. 50 cm2 fastgjort forneden ved stropper, pr. meter 
vandret bjælke .................................................................  kr.  13,27

 27. Underlag i forbindelse med opsætning af andet underlag,
pr. m .................................................................................  kr.  7,06

 28. Underlag for lamper og lign., tildannet, oplagt og eventuelt 
fastgjort, pr. stk. ...............................................................  kr.  7,06

28A Plade underlag for lamper og lign., tildannet, oplagt og even-
tuelt fastgjort, pr. stk. ........................................................  kr.  23,35

29. Opklodsninger, pr. stk.  .....................................................  kr.  1,92
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Gruppe 1

2020

Tråd.

 20. Tråd t.o.m. 2 mm pr. 300 mm, pr. m2 ...............................  kr.  4,47

Isolering.

 21. Isolering t.o.m. 100 mm af 1 eller 2 lag anbragt på forud-
værende underlag inkl. udskæringer, pr. m2  ....................  kr.  9,42

 22. Isolering t.o.m. 100 mm af 1 eller 2 lag udlagt fra oven på 
forudværende underlag inkl. udskæringer, pr. m2  ............  kr. 7,65

 23. Alt isolering over 100 mm, skal betales som overtykkelse pr. 
påbegyndt 25 mm, uanset antal lag, pr. m2  ......................  kr. 2,31

 24. Poseisolering t.o.m. 250 mm i bredden, pr. m2  ................  kr. 6,63   

 25. Fladetillæg ved isolering, pr. lag, pr. stk. ..........................  kr.  28,55

Tillægspriser.

 26. Nedstropning med træ eller hulbånd inkl. underlag t.o.m. 32 
cm2 opsat på træ for fastgørelse af stropper samt bjælke 
t.o.m. 50 cm2 fastgjort forneden ved stropper, pr. meter 
vandret bjælke .................................................................  kr.  13,27

 27. Underlag i forbindelse med opsætning af andet underlag,
pr. m .................................................................................  kr.  7,06

 28. Underlag for lamper og lign., tildannet, oplagt og eventuelt 
fastgjort, pr. stk. ...............................................................  kr.  7,06

28A Plade underlag for lamper og lign., tildannet, oplagt og even-
tuelt fastgjort, pr. stk. ........................................................  kr.  23,35

29. Opklodsninger, pr. stk.  .....................................................  kr.  1,92
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Tråd.

 20. Tråd t.o.m. 2 mm pr. 300 mm, pr. m2 ............................... kr.  4,47

Isolering.

 21. Isolering t.o.m. 100 mm af 1 eller 2 lag anbragt på forud-
værende underlag inkl. udskæringer, pr. m2 .................... kr.  9,42

 22. Isolering t.o.m. 100 mm af 1 eller 2 lag udlagt fra oven på
forudværende underlag inkl. udskæringer, pr. m2 ............ kr. 7,65

 23. Alt isolering over 100 mm, skal betales som overtykkelse pr.
påbegyndt 25 mm, uanset antal lag, pr. m2 ...................... kr. 2,31

 24. Poseisolering t.o.m. 250 mm i bredden, pr. m2 ................ kr. 6,63

 25. Fladetillæg ved isolering, pr. lag, pr. stk. .......................... kr.  28,55

Tillægspriser.

 26. Nedstropning med træ eller hulbånd inkl. underlag t.o.m. 32
cm2 opsat på træ for fastgørelse af stropper samt bjælke
t.o.m. 50 cm2 fastgjort forneden ved stropper, pr. meter
vandret bjælke ................................................................. kr.  13,27

 27. Underlag i forbindelse med opsætning af andet underlag,
pr. m ................................................................................. kr.  7,06

 28. Underlag for lamper og lign., tildannet, oplagt og eventuelt
fastgjort, pr. stk. ............................................................... kr.  7,06

28A Plade underlag for lamper og lign., tildannet, oplagt og even-
tuelt fastgjort, pr. stk. ........................................................ kr.  23,35

29. Opklodsninger, pr. stk. ..................................................... kr.  1,92
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Pkt. Indblæsning af isoleringsgranulat lofter og etageadskillelser m.v.

30. Granulat isolering lofter, pr. m3 ......................................... kr. 21,89

31. Der betales et niveautillæg pr. stk..................................... kr. 28,56

32. Tillæg for lav højde 0-120 cm, pr. m3 .................................kr. 3,71

33. Tillæg for gangbro over 90 cm t.o.m. 120 cm pr. m ............... 33%

34. Tillæg for skrå lofter, pr. m3............................................... kr. 10,62

35. Tillæg for beboet ............................................................... kr. 15%

36. Indblæsning i bjælkelag afregnes med samme m3 pris som 
på loft ................................................................................ kr. 21,89

37. Ved udskæring for indblæsning af isolering betales efter af-
snit 10 gruppe 1 .................................................................... .

Pkt. Tillægspriser.

38. Fastgørelse i skillevæg med søm eller skruer, inkl. evt. op-
klodsning t.o.m. 50 mm, pr. stk. ....................................... kr. 3,57

39. Underlag over 27 cm2, t.o.m. 32 cm2, tillægges .................... 5%

40. Påsømmet brædder eller plader over 165 mm under åse el-
ler lign., pr. m ................................................................... kr. 15,18

41. Pap, plast o.l. ophængt eller udlagt over ydervæg eller skil-
levæg. I baner t.o.m. 30 cm bredde, pr. m ....................... kr. 2,48

42. Pap, plast o.l. ophængt eller udlagt over ydervæg eller skil-
levæg. I baner over 30 cm t.o.m. 60 cm bredde, pr. m  .....kr. 4,05

43. Pap, plast o.l. ophængt eller udlagt over ydervæg eller skil-
levæg. I baner over 60 cm t.o.m. 100 cm bredde pr. m .... kr. 6,64

44. Asfaltpap, alukraft, plast og lign. anvendt som blankt be-
klædning inkl. optagning, snit og ombukning langs kanter, til-
lægges ................................................................................. . 15%

45. Skjult fugning, pr. m ......................................................... kr. 3,88
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Pkt. Indblæsning af isoleringsgranulat lofter og etageadskillelser m.v.

30. Granulat isolering lofter, pr. m3 .........................................  kr.  22,35

 31. Der betales et niveautillæg pr. stk .....................................  kr.  28,56

 32. Tillæg for lav højde 0-120 cm, pr. m3 ................................. kr.  3,71

 33. Tillæg for gangbro over 90 cm t.o.m. 120 cm pr. m ...............  33%

 34. Tillæg for skrå lofter, pr. m3...............................................  kr. 10,62

 35. Tillæg for beboet ...............................................................  kr.  15% 

 36. Indblæsning i bjælkelag afregnes med samme m3 pris som 
på loft ................................................................................  kr.  22,35 

 37. Ved udskæring for indblæsning af isolering betales efter af-
snit 10 gruppe 1 .................................................................... .   

Pkt. Tillægspriser.

 38. Fastgørelse i skillevæg med søm eller skruer, inkl. evt. op-
klodsning t.o.m. 50 mm, pr. stk. .......................................  kr. 3,57 

39. Underlag over 27 cm2, t.o.m. 32 cm2, tillægges ....................  5%

 40. Påsømmet brædder eller plader over 165 mm under åse el-
ler lign., pr. m ...................................................................  kr.  15,18

 41. Pap, plast o.l. ophængt eller udlagt over ydervæg eller skil-
levæg. I baner t.o.m. 30 cm bredde, pr. m .......................  kr. 2,48

 42. Pap, plast o.l. ophængt eller udlagt over ydervæg eller skil-
levæg. I baner over 30 cm t.o.m. 60 cm bredde, pr. m  ..... kr. 

  
 4,05

 43. Pap, plast o.l. ophængt eller udlagt over ydervæg eller skil-
levæg. I baner over 60 cm t.o.m. 100 cm bredde pr. m ....  kr. 6,64

 44. Asfaltpap, alukraft, plast og lign. anvendt som blankt be-
klædning inkl. optagning, snit og ombukning langs kanter, til-
lægges ................................................................................. . 15%

 45. Skjult fugning, pr. m .........................................................  kr.  3,88 
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2020

 46. Skrå afslutning i underlag, pr. m ......................................  kr. 4,58

 47. Diagonalt opsatte underlag på træ inkl. snit, tillægges 
grundprisen ...........................................................................  40%

 48. Diagonalt opsatte underlag på beton inkl. snit, tillægges 
grundprisen ...........................................................................  20%

49. Tillæg for skrå loft med hældning over 10 cm pr. m t.o.m. 
100 cm pr. m2 efter punkt 1 t.o.m. 29: 
A. Underlag, pr. m2  ...........................................................  kr. 
B. Tråd, pr. m2  ..................................................................  kr. 
C. Isolering, pr. m2  ...........................................................  kr. 

1,35 
0,50
1,06 

 50. Højdetillæg over 4,20 m t.o.m. 6,00 m, tillægges ..................  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 46, 47 og 48. 

8%

 51. Højdetillæg over 6,00 m, tillægges pr. påbegyndt 1,8 m .......  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 46, 47 og 48. 

 7% 

Henvisninger.

 52. Metalunderlag over 85 x 27 x 0,7 mm, betales efter afsnit 1, 
gruppe 4.

 53. Større dimensioner end 32 cm2 betragtes som tømmer, og 
betales efter afsnit 1, gruppe 1.

 54. Er underlaget synligt over 10 mm, betales det som lister ef-
ter afsnit 10, gruppe 4.

Protokollat.

1. Alt underlag på lofter samt træ i nedhængte lofter betales ef-
ter denne gruppe.
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Gruppe 1

2020

 46. Skrå afslutning i underlag, pr. m ......................................  kr. 4,58

 47. Diagonalt opsatte underlag på træ inkl. snit, tillægges 
grundprisen ...........................................................................  40%

 48. Diagonalt opsatte underlag på beton inkl. snit, tillægges 
grundprisen ...........................................................................  20%

49. Tillæg for skrå loft med hældning over 10 cm pr. m t.o.m. 
100 cm pr. m2 efter punkt 1 t.o.m. 29: 
A. Underlag, pr. m2  ...........................................................  kr. 
B. Tråd, pr. m2  ..................................................................  kr. 
C. Isolering, pr. m2  ...........................................................  kr. 

1,35 
0,50
1,06 

 50. Højdetillæg over 4,20 m t.o.m. 6,00 m, tillægges ..................  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 46, 47 og 48. 

8%

 51. Højdetillæg over 6,00 m, tillægges pr. påbegyndt 1,8 m .......  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 46, 47 og 48. 

 7% 

Henvisninger.

 52. Metalunderlag over 85 x 27 x 0,7 mm, betales efter afsnit 1, 
gruppe 4.

 53. Større dimensioner end 32 cm2 betragtes som tømmer, og 
betales efter afsnit 1, gruppe 1.

 54. Er underlaget synligt over 10 mm, betales det som lister ef-
ter afsnit 10, gruppe 4.

Protokollat.

1. Alt underlag på lofter samt træ i nedhængte lofter betales ef-
ter denne gruppe.
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 46. Skrå afslutning i underlag, pr. m ......................................  kr. 4,58

 47. Diagonalt opsatte underlag på træ inkl. snit, tillægges 
grundprisen ...........................................................................  40%

 48. Diagonalt opsatte underlag på beton inkl. snit, tillægges 
grundprisen ...........................................................................  20%

49. Tillæg for skrå loft med hældning over 10 cm pr. m t.o.m. 
100 cm pr. m2 efter punkt 1 t.o.m. 29: 
A. Underlag, pr. m2  ...........................................................  kr. 
B. Tråd, pr. m2  ..................................................................  kr. 
C. Isolering, pr. m2  ...........................................................  kr. 

1,35 
0,50
1,06 

 50. Højdetillæg over 4,20 m t.o.m. 6,00 m, tillægges ..................  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 46, 47 og 48. 

8%

 51. Højdetillæg over 6,00 m, tillægges pr. påbegyndt 1,8 m .......  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 46, 47 og 48. 

 7% 

Henvisninger.

 52. Metalunderlag over 85 x 27 x 0,7 mm, betales efter afsnit 1, 
gruppe 4.

 53. Større dimensioner end 32 cm2 betragtes som tømmer, og 
betales efter afsnit 1, gruppe 1.

 54. Er underlaget synligt over 10 mm, betales det som lister ef-
ter afsnit 10, gruppe 4.

Protokollat.

1. Alt underlag på lofter samt træ i nedhængte lofter betales ef-
ter denne gruppe.
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2. Indblæsning af isoleringsgranulat er et prøveafsnit og derfor 
kan opsiges af den ene eller begge parter til bortfald med 3 
måneders varsel. Prøveperioden er identisk med overens-
komstperioden. Det påhviler den opsigende part at indkalde 
til nye drøftelser med henblik på at opnå enighed om en ny 
aftale.

Det nye afsnit ikke berører allerede indgåede lokalaftaler om 
indblæsning af isoleringsgranulat. Ved fornyelse af allerede 
indgåede lokalaftaler omfattes parterne af den nye prissæt-
ning aftalt her.

Afsnit 7
Gruppe 2

2020

Plader i skinnesystem.

Følgende arbejder indgår i grundpriserne punkt 1 til 5 og 8, opsætning af 
stropper og skinner i en arbejdsgang, pladerne kan oplægges senere.

Stropper af hulbånd eller udglødet tråd fastgjort på træ, beton eller stål, inkl. 
boring af huller. Isætning af plugs, søm, øskner eller skruer. Afkortning, ret-
ning, bukning, snoet i øsken eller underlag, eller med stroplås.

Vægskinner med eller uden skyggenot, inkl. afkortning og hjørner, fastgørel-
se på træ, gips, stål, mur og beton pr. 40 cm minimumsafstand.

Bæreskinner monteret pr. 120 cm.

Afkortning af bæreskinner og tværstykker ved afslutninger og åbninger.

Små udskæringer i metalunderlag er indeholdt i tabelpriserne.

Opsætning af underlag og oplægning af plader kan foregå i to selvstændige 
akkorder, hvorefter der betales 2 fladetillæg.

Pkt. Plader oplagt i skinnesystem, inkl. underlag pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Mineraluld t.o.m. 600 x 1800 
mm, t.o.m. 50 mm tykkelse
.........................................  kr.  66,65  56,46  53,98 50,52

2. Gipsplader t.o.m. 600 x 1200
mm, t.o.m. 13 mm tykkelse
.........................................  kr.  66,65  56,46  53,98 50,52

3. Træbetonplader t.o.m. 600 x 
1200 mm, t.o.m. 25 mm tyk-
kelse ................................  kr.  66,65  56,46  53,98 50,52
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Plader i skinnesystem.

Følgende arbejder indgår i grundpriserne punkt 1 til 5 og 8, opsætning af 
stropper og skinner i en arbejdsgang, pladerne kan oplægges senere.

Stropper af hulbånd eller udglødet tråd fastgjort på træ, beton eller stål, inkl. 
boring af huller. Isætning af plugs, søm, øskner eller skruer. Afkortning, ret-
ning, bukning, snoet i øsken eller underlag, eller med stroplås.

Vægskinner med eller uden skyggenot, inkl. afkortning og hjørner, fastgørel-
se på træ, gips, stål, mur og beton pr. 40 cm minimumsafstand.

Bæreskinner monteret pr. 120 cm.

Afkortning af bæreskinner og tværstykker ved afslutninger og åbninger.

Små udskæringer i metalunderlag er indeholdt i tabelpriserne.

Opsætning af underlag og oplægning af plader kan foregå i to selvstændige 
akkorder, hvorefter der betales 2 fladetillæg.

Pkt. Plader oplagt i skinnesystem, inkl. underlag pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Mineraluld t.o.m. 600 x 1800 
mm, t.o.m. 50 mm tykkelse
.........................................  kr.  66,65  56,46  53,98 50,52

2. Gipsplader t.o.m. 600 x 1200
mm, t.o.m. 13 mm tykkelse
.........................................  kr.  66,65  56,46  53,98 50,52

3. Træbetonplader t.o.m. 600 x 
1200 mm, t.o.m. 25 mm tyk-
kelse ................................  kr.  66,65  56,46  53,98 50,52
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Plader i skinnesystem.

Følgende arbejder indgår i grundpriserne punkt 1 til 5 og 8, opsætning af 
stropper og skinner i en arbejdsgang, pladerne kan oplægges senere.

Stropper af hulbånd eller udglødet tråd fastgjort på træ, beton eller stål, inkl. 
boring af huller. Isætning af plugs, søm, øskner eller skruer. Afkortning, ret-
ning, bukning, snoet i øsken eller underlag, eller med stroplås.

Vægskinner med eller uden skyggenot, inkl. afkortning og hjørner, fastgørel-
se på træ, gips, stål, mur og beton pr. 40 cm minimumsafstand.

Bæreskinner monteret pr. 120 cm.

Afkortning af bæreskinner og tværstykker ved afslutninger og åbninger.

Små udskæringer i metalunderlag er indeholdt i tabelpriserne.

Opsætning af underlag og oplægning af plader kan foregå i to selvstændige 
akkorder, hvorefter der betales 2 fladetillæg.

Pkt. Plader oplagt i skinnesystem, inkl. underlag pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Mineraluld t.o.m. 600 x 1800 
mm, t.o.m. 50 mm tykkelse
.........................................  kr.  66,65  56,46  53,98 50,52

2. Gipsplader t.o.m. 600 x 1200
mm, t.o.m. 13 mm tykkelse
.........................................  kr.  66,65  56,46  53,98 50,52

3. Træbetonplader t.o.m. 600 x 
1200 mm, t.o.m. 25 mm tyk-
kelse ................................  kr.  66,65  56,46  53,98 50,52
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Pkt. Plader oplagt i skinnesystem, inkl. underlag pr. m2. 

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

4. Eternit, glasal og lign. t.o.m. 
600 x 1200 mm, t.o.m. 6 mm 
tykkelse, ekskl. snit .........  kr.  66,65  56,46  53,98 50,52

5. Metalplader t.o.m. 600 x 
1200 mm. inkl. ilagt isolering, 
t.o.m. 0,7 mm tykkelse, 
ekskl. snit ........................  kr.  66,65  56,46  53,98 50,52

6. Såfremt opsætning af un-
derlag foregår i en selv-
stændig akkord, betales 
ovennævnte pris for under-
laget med ........................  kr.  39,98  33,85  32,39 30,32

7. Såfremt oplægning af plader 
foregår i en selvstændig ak-
kord, betales ovennævnte 
pris for plader med ..........  kr.  26,64  22,59  21,60 20,23

8. Gipsplader selvbærende, 
hvor der monteres skinne, 
t.o.m. 300 x 2400 mm t.o.m. 
13 mm .............................  kr.  59,02  53,98 50,52  47,17

9. Fladetillæg, pr. stk. ..........  kr.
Beregnes ved punkterne 1 
t.o.m. 8.

 87,37  87,37  87,37  87,37 
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Pkt. Plader oplagt i skinnesystem, inkl. underlag pr. m2. 

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

4. Eternit, glasal og lign. t.o.m. 
600 x 1200 mm, t.o.m. 6 mm 
tykkelse, ekskl. snit .........  kr.  66,65  56,46  53,98 50,52

5. Metalplader t.o.m. 600 x 
1200 mm. inkl. ilagt isolering, 
t.o.m. 0,7 mm tykkelse, 
ekskl. snit ........................  kr.  66,65  56,46  53,98 50,52

6. Såfremt opsætning af un-
derlag foregår i en selv-
stændig akkord, betales 
ovennævnte pris for under-
laget med ........................  kr.  39,98  33,85  32,39 30,32

7. Såfremt oplægning af plader 
foregår i en selvstændig ak-
kord, betales ovennævnte 
pris for plader med ..........  kr.  26,64  22,59  21,60 20,23

8. Gipsplader selvbærende, 
hvor der monteres skinne, 
t.o.m. 300 x 2400 mm t.o.m. 
13 mm .............................  kr.  59,02  53,98 50,52  47,17

9. Fladetillæg, pr. stk. ..........  kr.
Beregnes ved punkterne 1 
t.o.m. 8.

 87,37  87,37  87,37  87,37 
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Pkt. Tillægspriser.

A  
t.o.m. 
15 cm

B  
t.o.m. 
30 cm

C
t.o.m. 
45 cm

D
t.o.m. 
60 cm

10. Frise A inkl. Fastgørelse, 
inkl. Samling pr. m…….. kr. 33,75 33,75 

11. Frise B inkl. fastgørelse, pr. 
m ...................................  kr. 11,83

12. Frise C med 1 lag gips inkl. 
Fastgørelse og samling pr. m 
........................................ kr. 33,75 33,75 39,30 48,56

13. Frise D med 2 lag gips inkl. 
Fastgørelse og samling pr. m 
.......................................  kr. 44,72 44,72 54,94 66,06

14. Diagonalt opsatte loftbeklædninger inkl. underlag og snit, til-
lægges grundprisen .............................................................. 40%

15. Skrå afslutning i underlag, pr. m ......................................  kr. 4,34

16. Synlige skrå snit i plader ud over almindelig tilskæring vedr. 
pkt. 1-2-3, 7 og 8, pr. m ....................................................  kr.  16,66

17. Skjulte skrå snit i plader ud over almindelig tilskæring vedr. 
pkt. 1-2-3, 7 og 8, pr. m ....................................................  kr.  8,30

18. Synlig lige snit i eternit, glasal og metal, pr. m .................  kr. 8,87

19. Skjult lige snit i eternit, glasal og metal, pr. m ..................  kr. 5,92

20. Synlig skrå snit i eternit, glasal og metal, pr. m ................  kr.  18,31

21. Skjult skrå snit i eternit, glasal og metal, pr. m .................  kr.  9,11
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Pkt. Tillægspriser.

A  
t.o.m. 
15 cm

B  
t.o.m. 
30 cm

C
t.o.m. 
45 cm

D
t.o.m. 
60 cm

10. Frise A inkl. Fastgørelse, 
inkl. Samling pr. m…….. kr. 33,75 33,75 

11. Frise B inkl. fastgørelse, pr. 
m ...................................  kr. 11,83

12. Frise C med 1 lag gips inkl. 
Fastgørelse og samling pr. m 
........................................ kr. 33,75 33,75 39,30 48,56

13. Frise D med 2 lag gips inkl. 
Fastgørelse og samling pr. m 
.......................................  kr. 44,72 44,72 54,94 66,06

14. Diagonalt opsatte loftbeklædninger inkl. underlag og snit, til-
lægges grundprisen .............................................................. 40%

15. Skrå afslutning i underlag, pr. m ......................................  kr. 4,34

16. Synlige skrå snit i plader ud over almindelig tilskæring vedr. 
pkt. 1-2-3, 7 og 8, pr. m ....................................................  kr.  16,66

17. Skjulte skrå snit i plader ud over almindelig tilskæring vedr. 
pkt. 1-2-3, 7 og 8, pr. m ....................................................  kr.  8,30

18. Synlig lige snit i eternit, glasal og metal, pr. m .................  kr. 8,87

19. Skjult lige snit i eternit, glasal og metal, pr. m ..................  kr. 5,92

20. Synlig skrå snit i eternit, glasal og metal, pr. m ................  kr.  18,31

21. Skjult skrå snit i eternit, glasal og metal, pr. m .................  kr.  9,11
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Pkt. Tillægspriser.

A  
t.o.m. 
15 cm

B  
t.o.m. 
30 cm

C
t.o.m. 
45 cm

D
t.o.m. 
60 cm

10. Frise A inkl. Fastgørelse, 
inkl. Samling pr. m…….. kr. 33,75 33,75 

11. Frise B inkl. fastgørelse, pr. 
m ...................................  kr. 11,83

12. Frise C med 1 lag gips inkl. 
Fastgørelse og samling pr. m 
........................................ kr. 33,75 33,75 39,30 48,56

13. Frise D med 2 lag gips inkl. 
Fastgørelse og samling pr. m 
.......................................  kr. 44,72 44,72 54,94 66,06

14. Diagonalt opsatte loftbeklædninger inkl. underlag og snit, til-
lægges grundprisen .............................................................. 40%

15. Skrå afslutning i underlag, pr. m ......................................  kr. 4,34

16. Synlige skrå snit i plader ud over almindelig tilskæring vedr. 
pkt. 1-2-3, 7 og 8, pr. m ....................................................  kr.  16,66

17. Skjulte skrå snit i plader ud over almindelig tilskæring vedr. 
pkt. 1-2-3, 7 og 8, pr. m ....................................................  kr.  8,30

18. Synlig lige snit i eternit, glasal og metal, pr. m .................  kr. 8,87

19. Skjult lige snit i eternit, glasal og metal, pr. m ..................  kr. 5,92

20. Synlig skrå snit i eternit, glasal og metal, pr. m ................  kr.  18,31

21. Skjult skrå snit i eternit, glasal og metal, pr. m .................  kr.  9,11
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Pkt. Tillægspriser.

A  
t.o.m. 
15 cm

B  
t.o.m. 
30 cm

C
t.o.m. 
45 cm

D
t.o.m. 
60 cm

10. Frise A inkl. Fastgørelse, 
inkl. Samling pr. m…….. kr. 33,75 33,75 

11. Frise B inkl. fastgørelse, pr. 
m ...................................  kr. 11,83

12. Frise C med 1 lag gips inkl. 
Fastgørelse og samling pr. m 
........................................ kr. 33,75 33,75 39,30 48,56

13. Frise D med 2 lag gips inkl. 
Fastgørelse og samling pr. m 
.......................................  kr. 44,72 44,72 54,94 66,06

14. Diagonalt opsatte loftbeklædninger inkl. underlag og snit, til-
lægges grundprisen .............................................................. 40%

15. Skrå afslutning i underlag, pr. m ......................................  kr. 4,34

16. Synlige skrå snit i plader ud over almindelig tilskæring vedr. 
pkt. 1-2-3, 7 og 8, pr. m ....................................................  kr.  16,66

17. Skjulte skrå snit i plader ud over almindelig tilskæring vedr. 
pkt. 1-2-3, 7 og 8, pr. m ....................................................  kr.  8,30

18. Synlig lige snit i eternit, glasal og metal, pr. m .................  kr. 8,87

19. Skjult lige snit i eternit, glasal og metal, pr. m ..................  kr. 5,92

20. Synlig skrå snit i eternit, glasal og metal, pr. m ................  kr.  18,31

21. Skjult skrå snit i eternit, glasal og metal, pr. m .................  kr.  9,11
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Pkt. Tillægspriser.

22. Fals ved kantskinne, udføres af 2 snit i plader omfattet af 
pkt. 1, pr. m ......................................................................  kr. 

  
7,53 

 23. Synlig affasning:
A. Gips, pr. m ...................................................................  kr. 
B. Træbeton, pr. m ...........................................................  kr. 

1,70
3,36

 24. Kantforsegling, pr. m ........................................................  kr. 3,36

 25. Skjult fugning, pr. m .........................................................  kr. 3,69

 26. Tillæg for skråt loft med hældning over 10 cm pr. m
t.o.m. 100 cm pr. m, tillægges pr. m2  ...............................  kr.  8,43

 27. Ekstra stropper, pr. stk. ....................................................  kr. 7,63

 28. Gummi- eller skumbånd på afslutningsliste, pr. m ...........  kr. 3,36

 29. Underlag for lamper og lign., tildannet, oplagt og eventuelt 
fastgjort, pr. stk. ...............................................................  kr. 6,73

30. Vægskinner i forbindelse med udskæringer omkring søjler, 
pr. m/pr. stk. .....................................................................  kr. 12,98

31. Montering af loftlem t.o.m. 1 m2, inkl. underforing, fast-
gørelse i træ og montering af indfatninger:
A. Almindelig loftlem, pr. stk. ............................................  kr. 
B. Loftlem med stige, pr. stk. ............................................  kr. 

 126,36
 168,61 

 32. Højdetillæg over 4,20 m t.o.m. 6,00 m, tillægges ..................  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 14 t.o.m. 24. 

8%

 33. Højdetillæg over 6,00 m, tillægges pr. påbegyndt 1,8 m .......  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 14 t.o.m. 24. 

7%

 34. Ved udførelse af over 2600 m2 loftbeklædning fradrages ta-
belpriserne i Kolonne D, punkterne 1 t.o.m. 8 .......................  
En forudsætning for denne graduering er, at det er samme 
arbejdshold der udfører tildelingerne samt, at det er samme 
materialeart.

10%
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Pkt. Tillægspriser.

22. Fals ved kantskinne, udføres af 2 snit i plader omfattet af 
pkt. 1, pr. m ......................................................................  kr. 

  
7,53 

 23. Synlig affasning:
A. Gips, pr. m ...................................................................  kr. 
B. Træbeton, pr. m ...........................................................  kr. 

1,70
3,36

 24. Kantforsegling, pr. m ........................................................  kr. 3,36

 25. Skjult fugning, pr. m .........................................................  kr. 3,69

 26. Tillæg for skråt loft med hældning over 10 cm pr. m
t.o.m. 100 cm pr. m, tillægges pr. m2  ...............................  kr.  8,43

 27. Ekstra stropper, pr. stk. ....................................................  kr. 7,63

 28. Gummi- eller skumbånd på afslutningsliste, pr. m ...........  kr. 3,36

 29. Underlag for lamper og lign., tildannet, oplagt og eventuelt 
fastgjort, pr. stk. ...............................................................  kr. 6,73

30. Vægskinner i forbindelse med udskæringer omkring søjler, 
pr. m/pr. stk. .....................................................................  kr. 12,98

31. Montering af loftlem t.o.m. 1 m2, inkl. underforing, fast-
gørelse i træ og montering af indfatninger:
A. Almindelig loftlem, pr. stk. ............................................  kr. 
B. Loftlem med stige, pr. stk. ............................................  kr. 

 126,36
 168,61 

 32. Højdetillæg over 4,20 m t.o.m. 6,00 m, tillægges ..................  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 14 t.o.m. 24. 

8%

 33. Højdetillæg over 6,00 m, tillægges pr. påbegyndt 1,8 m .......  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 14 t.o.m. 24. 

7%

 34. Ved udførelse af over 2600 m2 loftbeklædning fradrages ta-
belpriserne i Kolonne D, punkterne 1 t.o.m. 8 .......................  
En forudsætning for denne graduering er, at det er samme 
arbejdshold der udfører tildelingerne samt, at det er samme 
materialeart.

10%

Afsnit 7
Gruppe 2

2020

Pkt. Udskæringer inkl. eventuelt ekstra underlag.

A
T.o.m.
50 cm2

B
T.o.m.

300 cm2

C 
T.o.m.

1200 cm2

D 
T.o.m.

15000 cm2

E
Over

15000 cm2

35. Mineraluld 
eller lign.,
pr. stk. .....  kr.  8,06 11,75  18,39  35,20 7,04 pr. m

36. Gips,
pr. stk. .....  kr. 6,87 10,95  18,55  35,45

  
7,13 pr. m

37. Træbeton,
pr. stk. .....  kr. 10,08 14,72  22,82  41,18 

  
8,43 pr. m

38. Brædder, 
krydsfinér, 
spånplade el-
ler lign.,
pr. stk. . ....  kr.

  

 9,31 

  

 13,49

  

 21,11

  

40,47

  

8,07 pr. m

39. Eternit, gla-
sal eller me-
tal, pr. stk.  kr.  11,09  16,20  25,07  46,38 9,24 pr. m

40. Færdigbe-
handlede pla-
der, tillægges
Tillægget be-
regnes af pkt. 
35-39.

15% 15% 15% 15% 15%
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Protokollat.

1. Fradraget i pkt. 34 gives til loftbeklædning ud fra følgende:
Arbejdet betales med prisen der svarer til den mængde, der 
indgår i den tildelte akkord, uanset om arbejdet foregår på 
en eller flere arbejdspladser.
Skift mellem flere forskellige arbejdspladser, der er tildelt 
samlet, betales uden for akkord.
Tildeles arbejdet ikke samlet, men udføres kontinuerligt, be-
tales prisen, der i mængde svarer til den tildelte akkord plus 
det tidligere kontinuerligt udførte.
Alt til loftbeklædningen hørende arbejde til og med loft-
underlag, dampspærre og isolering afbryder ikke graduerin-
gen.

2. Skinnesystem i 2 lag betales efter 07.02.01 A-D til 07.02.05 
A-D 
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Plader på skinnesystem.

Følgende arbejder indgår i grundpriserne, opsætning af stropper og skinner i 
en arbejdsgang, pladerne kan opsættes senere.

Stropper af hulbånd eller udglødet tråd, afkortet, rettet eller bukket.
Fastgjort i beton eller stål med dertil hørende plugs, skruer eller søm.
Bukket om bæreprofil, eventuelt samlet med indtil 2 popnitter eller skruer. 

Vægskinner inkl. afkortning og hjørner, fastgjort på gips, stål, mur og beton 
pr. 60 cm minimumafstand.

Bæreprofiler t.o.m. 1,5 mm pr. 120 cm og monteringsprofiler t.o.m. 0,9 mm 
pr. 40 cm inkl. alle afkortninger, med indtil 2 selvborende skruer pr. kryds.

Små udskæringer i metalunderlag er indeholdt i tabelpriserne.

Ubehandlede plader skruet på stål, med eller uden fast fugeafstand i sam-
linger og ved vægge, inkl. eventuel affasning i stød til senere spartling jf. 
monteringsvejledning.

Opsætning af underlag og opsætning af plader kan foregå i to selvstændige 
akkorder, hvorefter der betales 2 fladetillæg.

Pkt. Plader opsat på skinnesystem, inkl. stålunderlag pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Gipsplader t.o.m. 600 x 1200 
mm, t.o.m. 13 mm tykkelse
.........................................  kr.

  
81,34  71,56

  
 67,40  63,20

2. Gipsplader t.o.m. 1200 x 
2400 mm, t.o.m. 13 mm tyk-
kelse ................................  kr.

  
 76,32

  
 66,65

  
 62,41  58,15
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Pkt. Plader opsat på skinnesystem, inkl. stålunderlag pr. m2. 

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

3. Træbeton t.o.m. 600 x 2400 
mm, t.o.m. 35 mm tyk- 
kelse ...............................  kr. 81,34  71,66  67,40  63,20

4. Krydsfiner, spånplade og 
lign. t.o.m. 625 x 2500 mm, 
t.o.m. 13 mm tykkelse ....  kr. 81,34  71,66  67,40  63,20 

5. Krydsfiner, spånplade og 
lign. t.o.m. 1250 x 2500 mm, 
t.o.m. 13 mm tykkelse ....  kr.  76,32  66,65  62,41  58,15

6. Krydsfiner, spånplade og 
lign. t.o.m. 625 x 2500 mm, 
over 13 mm tykkelse ......  kr.  84,91  74,84 70,38  65,69

7. Krydsfiner, spånplade og 
lign. t.o.m. 1250 x 2500 mm, 
over 13 mm tykkelse ......  kr.  79,66  69,52  65,14 60,72 

8. Eternit, glasal og lign. t.o.m. 
600 x 1200 mm, t.o.m. 6 mm 
tykkelse, inkl. forboring, 
ekskl. snit .......................  kr.  84,98  75,28 71,06  66,88

9. Eternit, glasal og lign. t.o.m. 
1200 x 2400 mm, t.o.m. 6 
mm tykkelse, inkl. forboring, 
ekskl. snit .......................  kr.  79,93 70,27  66,03  61,78
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Pkt. Plader opsat på skinnesystem, inkl. stålunderlag pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

10. Såfremt opsætning af un-
derlag foregår i en selv-
stændig akkord, betales
ovennævnte pris for under-
laget med ....................... kr.  39,98  33,91  32,39 30,32

11. Såfremt opsætning af plader
foregår i en selvstændig ak-
kord, fradrages priserne, i
pkt. 1-9, for underlag ...... kr.  39,98  33,91  32,39 30,32

12. Færdigbehandlede plader i
pkt. 1-9 og 11, tillægges ......
Dog ikke cement indfarvet
træbeton.

7% 7% 7% 7%

13. Fladetillæg, pr. stk. ......... kr.
Beregnes ved punkterne 1
t.o.m. 10. 

 87,37  87,37  87,37  87,37

Tillægspriser.

14A Ekstra lag gips, sammen med første lag gips, pr. m2 ....... kr.  13,49

14B Fladetillæg, pr. stk. ........................................................... kr.  57,15

15. For den forøgede vægt ved anvendelse af gipsplader med
vægt over 10 kg pr. m2, tillægges pr. m2 .......................... kr.  2,03
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Pkt. Tillægspriser.

28A Synlig affasning:
Gips, pr. m ........................................................................ kr. 1,70

28B Synlig affasning:
Træbeton, spånplade, krydsfiner og lign., pr. m ............... kr. 3,36

29. Kantforsegling, pr. m ........................................................ kr. 3,36

30. Skjult fugning, pr. m .......................................................... kr. 3,69

30A Limning af plader, påført i striber fra 10 cm t.o.m. 30 cm, pr. 
flade pr. m2  .......................................................................  kr. 5,93

30B Limning af plader, påført i striber over 30 cm t.o.m. 65 cm, 
pr. flade pr. m2 ..................................................................  kr. 2,95

30C Fuldlimning af plader, pr. flade pr. m2 ...............................  kr.  13,44

31. Tillæg for skråt loft med hældning over 10 cm pr. m t.o.m. 
100 cm pr. m, tillægges pr. m2  .......................................... kr.  8,43

32. Ekstra stropper, pr. stk. .................................................... kr. 7,63

33. Skyggelister, t.o.m. 65 mm sammenlagt mål, tykkelse + 
bredde, pr. m .................................................................... kr.  7,19

34. Gummi- eller skumbånd på afslutningsliste, pr. m ............ kr. 3,36

35. Underlag for lamper og lign. tildannet, oplagt og eventuelt 
fastgjort, pr. stk. ................................................................ kr. 6,73

36. Hvor underlaget opsættes minimum pr. 30 cm, tillægges for 
ekstra underlag og ekstra fastgørelse af gipsplader i under-
laget, pr. m2  ...................................................................... kr.  8,22

37A Montering af loftlem t.o.m. 1 m2, inkl. underforing, fastgørel-
se i træ og montering af indfatninger.
Almindelig loftlem, pr. stk. ................................................. kr.  126,36

Afsnit 7 
Gruppe 3

2020

Pkt. Tillægspriser.

A
t.o.m. 
15 cm

B  
t.o.m. 
30 cm

C 
t.o.m. 
45 cm

D
t.o.m. 
60 cm

16. Frise A inkl. Fastgørelse, inkl. 
Samling pr. m .................  kr. 33,75 33,75

17. Frise B inkl. fastgørelse, pr. m
........................................  kr. 11,83

18. Frise C med 1 lag gips inkl. 
Fastgørelse og samling pr. m 
........................................  kr. 33,75 33,75 39,30 48,56

19. Frise D med 2 lag gips inkl. 
Fastgørelse og samling pr. m  
........................................  kr. 44,72 44,72 54,94 66,06

20. Diagonalt opsatte loftbeklædninger inkl. underlag og snit, til-
lægges grundprisen ............................................................... 40%

21. Skrå afslutning i underlag, pr. m ....................................... kr. 4,34

22. Synlig skrå snit i plader ud over almindelig tilskæring vedr. 
pkt. 1 t.o.m. 7, pr. m .........................................................  kr.  16,66

23. Skjult skrå snit i plader over almindelig tilskæring vedr. pkt. 1 
t.o.m. 7, pr. m ...................................................................  kr.  8,30

24. Synlig lige snit i eternit, glasal og metal, pr. m ..................  kr. 8,87

25. Skjult lige snit i eternit, glasal og metal, pr. m ...................  kr. 5,92

26. Synlig skrå snit i eternit, glasal og metal, pr. m ................  kr.  18,31

27. Skjult skrå snit i eternit, glasal og metal, pr. m .................  kr.  9,11
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Gruppe 3

2020

Pkt. Tillægspriser.

28A Synlig affasning:
Gips, pr. m ........................................................................ kr. 1,70

28B Synlig affasning:
Træbeton, spånplade, krydsfiner og lign., pr. m ............... kr. 3,36

29. Kantforsegling, pr. m ........................................................ kr. 3,36

30. Skjult fugning, pr. m .......................................................... kr. 3,69

30A Limning af plader, påført i striber fra 10 cm t.o.m. 30 cm, pr. 
flade pr. m2  .......................................................................  kr. 5,93

30B Limning af plader, påført i striber over 30 cm t.o.m. 65 cm, 
pr. flade pr. m2 ..................................................................  kr. 2,95

30C Fuldlimning af plader, pr. flade pr. m2 ...............................  kr.  13,44

31. Tillæg for skråt loft med hældning over 10 cm pr. m t.o.m. 
100 cm pr. m, tillægges pr. m2  .......................................... kr.  8,43

32. Ekstra stropper, pr. stk. .................................................... kr. 7,63

33. Skyggelister, t.o.m. 65 mm sammenlagt mål, tykkelse + 
bredde, pr. m .................................................................... kr.  7,19

34. Gummi- eller skumbånd på afslutningsliste, pr. m ............ kr. 3,36

35. Underlag for lamper og lign. tildannet, oplagt og eventuelt 
fastgjort, pr. stk. ................................................................ kr. 6,73

36. Hvor underlaget opsættes minimum pr. 30 cm, tillægges for 
ekstra underlag og ekstra fastgørelse af gipsplader i under-
laget, pr. m2  ...................................................................... kr.  8,22

37A Montering af loftlem t.o.m. 1 m2, inkl. underforing, fastgørel-
se i træ og montering af indfatninger.
Almindelig loftlem, pr. stk. ................................................. kr.  126,36
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Pkt. Tillægspriser.

37B Montering af loftlem t.o.m. 1 m2, inkl. underforing, fastgørel-
se i træ og montering af indfatninger.
Loftlem med stige, pr. stk. ................................................ kr.  168,61

38. Højdetillæg over 4,20 m t.o.m. 6,00 m, tillægges .................  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 20 t.o.m. 29. 

8%

39. Højdetillæg over 6,00 m, tillægges pr. påbegyndt 1,8 m ......  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 20 t.o.m. 29. 

7%

40.
Ved udførelse af over 2600 m2 loftbeklædning fradrages ta-
belpriserne i Kolonne D, punkterne 1 t.o.m. 9 ......................  
En forudsætning for denne graduering er, at det er samme 
arbejdshold, der udfører tildelingerne samt at det er samme 
materialeart.

10%

Afsnit 7
Gruppe 3

2020

Pkt. Udskæringer inkl. eventuelt ekstra underlag.

A
T.o.m.
50 cm2

B
T.o.m.

300 cm2

C 
T.o.m.

1200 cm2

D 
T.o.m.

15000 cm2

E
Over

15000 cm2

41. Gips,
pr. stk. ..... kr. . 6,87 10,95 18,55 35,45 7,13 pr. m

42. Træbeton,
pr. stk. ..... kr. 10,08 14,72 22,82 42,18 8,43 pr. m

43. Krydsfinér,
spånplade
eller lign.,
pr. stk. ..... kr. 9,31 13,49 21,11 40,47 8,07 pr. m

44. Eternit, glasal
eller metal,
pr. stk. ..... kr. 11,09 16,20 25,07 46,38 9,24 pr. m

45. Færdigbe-
handlede pla-
der, tillægges
Tillægget be-
regnes af pkt. 
41-44.

15% 15% 15% 15% 15%

46. Udskæringer i 
mellemlag 
fradrages….

30 % 30 % 30 % 30 % 30 %
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Afsnit 7
Gruppe 3

2020

Pkt. Udskæringer inkl. eventuelt ekstra underlag.

A
T.o.m.
50 cm2

B
T.o.m.

300 cm2

C 
T.o.m.

1200 cm2

D 
T.o.m.

15000 cm2

E
Over

15000 cm2

41. Gips,
pr. stk. ..... kr. . 6,87 10,95 18,55 35,45 7,13 pr. m

42. Træbeton,
pr. stk. ..... kr. 10,08 14,72 22,82 42,18 8,43 pr. m

43. Krydsfinér,
spånplade
eller lign.,
pr. stk. ..... kr. 9,31 13,49 21,11 40,47 8,07 pr. m

44. Eternit, glasal
eller metal,
pr. stk. ..... kr. 11,09 16,20 25,07 46,38 9,24 pr. m

45. Færdigbe-
handlede pla-
der, tillægges
Tillægget be-
regnes af pkt. 
41-44.

15% 15% 15% 15% 15%

46. Udskæringer i 
mellemlag 
fradrages….

30 % 30 % 30 % 30 % 30 %
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Gruppe 3

2020

Protokollat.

1. Fradraget i pkt. 40 gives til loftbeklædning ud fra følgende:
Arbejdet betales med prisen der svarer til den mængde, der 
indgår i den tildelte akkord, uanset om arbejdet foregår på 
en eller flere arbejdspladser.
Skift mellem flere forskellige arbejdspladser der er tildelt 
samlet, betales uden for akkord.
Tildeles arbejdet ikke samlet men udføres kontinuerligt, be-
tales prisen, der i mængde svarer til den tildelte akkord plus 
det tidligere kontinuerligt udførte.
Alt til loftbeklædningen hørende arbejde til og med loft-
underlag, dampspærre og isolering afbryder ikke graduerin-
gen.

Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Plader på eksisterende underlag.

Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 1 og 2.

Mineraluld opsat på forudværende underlag af træ, beton eller metal t.o.m.
0,7 mm, inkl. boring, plugs, skruer, søm og skiver.

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
træ/metal t.o.m. 0,7 mm .... kr.  37,93  32,07 30,31  27,85

2. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
beton ................................. kr.  71,66  65,75  64,07  61,51

3. Pr. påbegyndt 25 mm over-
tykkelse tillægges pr. m2 ... kr.  2,08  2,08  2,08  2,08

4. Fladetillæg, pr. stk. ............ kr.
Beregnes ved punkterne 1 og 
2.

 87,37  87,37  87,37  87,37

Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Plader på eksisterende underlag.

Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 1 og 2.

Mineraluld opsat på forudværende underlag af træ, beton eller metal t.o.m.
0,7 mm, inkl. boring, plugs, skruer, søm og skiver.

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
træ/metal t.o.m. 0,7 mm .... kr.  37,93  32,07 30,31  27,85

2. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
beton ................................. kr.  71,66  65,75  64,07  61,51

3. Pr. påbegyndt 25 mm over-
tykkelse tillægges pr. m2 ... kr.  2,08  2,08  2,08  2,08

4. Fladetillæg, pr. stk. ............ kr.
Beregnes ved punkterne 1 og 
2.

 87,37  87,37  87,37  87,37
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Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Plader på eksisterende underlag.

Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 1 og 2.

Mineraluld opsat på forudværende underlag af træ, beton eller metal t.o.m. 
0,7 mm, inkl. boring, plugs, skruer, søm og skiver. 

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
træ/metal t.o.m. 0,7 mm ....  kr.  37,93  32,07 30,31  27,85

2. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
beton .................................  kr.  71,66  65,75  64,07  61,51

3. Pr. påbegyndt 25 mm over-
tykkelse tillægges pr. m2  ...  kr.  2,08  2,08  2,08  2,08 

4. Fladetillæg, pr. stk. ............  kr. 
Beregnes ved punkterne 1 og 
2.

 87,37  87,37  87,37  87,37 

Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Plader på eksisterende underlag.

Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 1 og 2.

Mineraluld opsat på forudværende underlag af træ, beton eller metal t.o.m. 
0,7 mm, inkl. boring, plugs, skruer, søm og skiver. 

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
træ/metal t.o.m. 0,7 mm ....  kr.  37,93  32,07 30,31  27,85

2. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
beton .................................  kr.  71,66  65,75  64,07  61,51

3. Pr. påbegyndt 25 mm over-
tykkelse tillægges pr. m2  ...  kr.  2,08  2,08  2,08  2,08 

4. Fladetillæg, pr. stk. ............  kr. 
Beregnes ved punkterne 1 og 
2.

 87,37  87,37  87,37  87,37 

Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Plader på eksisterende underlag.

Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 1 og 2.

Mineraluld opsat på forudværende underlag af træ, beton eller metal t.o.m. 
0,7 mm, inkl. boring, plugs, skruer, søm og skiver. 

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
træ/metal t.o.m. 0,7 mm ....  kr.  37,93  32,07 30,31  27,85

2. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
beton .................................  kr.  71,66  65,75  64,07  61,51

3. Pr. påbegyndt 25 mm over-
tykkelse tillægges pr. m2  ...  kr.  2,08  2,08  2,08  2,08 

4. Fladetillæg, pr. stk. ............  kr. 
Beregnes ved punkterne 1 og 
2.

 87,37  87,37  87,37  87,37 
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Gruppe 4

2020

Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 5 og 6.

Ubehandlede træbetonplader opsat på forudværende underlag af træ, beton 
eller metal t.o.m. 0,7 mm, inkl. boring, plugs, skruer og skiver.

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

5. Træbeton t.o.m. 600 x 2400 
mm t.o.m. 35 mm tykkelse 
på træ/metal t.o.m. 0,7 mm 
.........................................  kr.  37,13  31,98 30,31  28,63

6. Træbeton t.o.m. 600 x 2400 
mm t.o.m. 35 mm tykkelse 
på beton ..........................  kr. 70,79  65,75  64,07  62,41

7. Pr. påbegyndt 15 mm over-
tykkelse, tillægges ................ 8% 8% 8% 8%

8. Færdigbehandlede plader, 
tillægges ...............................
Dog ikke cement indfarvet 
træbeton.
Tillægget beregnes af punk-
terne 5 og 6.

12% 12% 12% 12%

9. Fladetillæg, pr. stk. ..........  kr.
Beregnes ved punkterne 5 
og 6.

 87,37  87,37  87,37  87,37 

Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Plader på eksisterende underlag.

Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 1 og 2.

Mineraluld opsat på forudværende underlag af træ, beton eller metal t.o.m. 
0,7 mm, inkl. boring, plugs, skruer, søm og skiver. 

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
træ/metal t.o.m. 0,7 mm ....  kr.  37,93  32,07 30,31  27,85

2. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
beton .................................  kr.  71,66  65,75  64,07  61,51

3. Pr. påbegyndt 25 mm over-
tykkelse tillægges pr. m2  ...  kr.  2,08  2,08  2,08  2,08 

4. Fladetillæg, pr. stk. ............  kr. 
Beregnes ved punkterne 1 og 
2.

 87,37  87,37  87,37  87,37 

Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 10-11-12 og 13.

Ubehandlede gipsplader i enkeltlag, opsat på forudværende underlag af træ 
eller metal t.o.m. 0,7 mm med skruer eller søm, med eller uden påsatte bæ-
restrimler. Pladerne opsat med eller uden fast fugeafstand i samlinger og
ved vægge, inkl. eventuelt affasning i stød til senere spartling jf. monterings-
vejledning.

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

10. Gipsplader t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 13 mm tykkelse
.........................................  kr.  37,32  33,98 30,59  27,15

11. Gipsplader t.o.m. 1200 x 
2400 mm t.o.m. 13 mm tyk-
kelse ................................  kr. 31,81  26,76  25,07  23,39

12. Gipsplader t.o.m. 600 x 4800 
mm t.o.m. 13 mm tykkelse
.........................................  kr.  32,88  27,85  26,10  24,50

13. Pin-up gipsplader ............  kr.  38,81  35,45  33,75  31,98

14. Færdigbehandlede plader, 
tillægges ...............................
Tillægget beregnes af punk-
terne 10-13.

12% 12% 12% 12%

15. Fladetillæg, pr. stk............  kr.
Beregnes ved punkterne 10 
t.o.m. 13.

 87,37  87,37  87,37  87,37 
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Gruppe 4

2020

Plader på eksisterende underlag.

Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 1 og 2.

Mineraluld opsat på forudværende underlag af træ, beton eller metal t.o.m. 
0,7 mm, inkl. boring, plugs, skruer, søm og skiver. 

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
træ/metal t.o.m. 0,7 mm ....  kr.  37,93  32,07 30,31  27,85

2. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
beton .................................  kr.  71,66  65,75  64,07  61,51

3. Pr. påbegyndt 25 mm over-
tykkelse tillægges pr. m2  ...  kr.  2,08  2,08  2,08  2,08 

4. Fladetillæg, pr. stk. ............  kr. 
Beregnes ved punkterne 1 og 
2.

 87,37  87,37  87,37  87,37 

Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 10-11-12 og 13.

Ubehandlede gipsplader i enkeltlag, opsat på forudværende underlag af træ 
eller metal t.o.m. 0,7 mm med skruer eller søm, med eller uden påsatte bæ-
restrimler. Pladerne opsat med eller uden fast fugeafstand i samlinger og
ved vægge, inkl. eventuelt affasning i stød til senere spartling jf. monterings-
vejledning.

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

10. Gipsplader t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 13 mm tykkelse
.........................................  kr.  37,32  33,98 30,59  27,15

11. Gipsplader t.o.m. 1200 x 
2400 mm t.o.m. 13 mm tyk-
kelse ................................  kr. 31,81  26,76  25,07  23,39

12. Gipsplader t.o.m. 600 x 4800 
mm t.o.m. 13 mm tykkelse
.........................................  kr.  32,88  27,85  26,10  24,50

13. Pin-up gipsplader ............  kr.  38,81  35,45  33,75  31,98

14. Færdigbehandlede plader, 
tillægges ...............................
Tillægget beregnes af punk-
terne 10-13.

12% 12% 12% 12%

15. Fladetillæg, pr. stk............  kr.
Beregnes ved punkterne 10 
t.o.m. 13.

 87,37  87,37  87,37  87,37 

Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Plader på eksisterende underlag.

Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 1 og 2.

Mineraluld opsat på forudværende underlag af træ, beton eller metal t.o.m. 
0,7 mm, inkl. boring, plugs, skruer, søm og skiver. 

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
træ/metal t.o.m. 0,7 mm ....  kr.  37,93  32,07 30,31  27,85

2. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
beton .................................  kr.  71,66  65,75  64,07  61,51

3. Pr. påbegyndt 25 mm over-
tykkelse tillægges pr. m2  ...  kr.  2,08  2,08  2,08  2,08 

4. Fladetillæg, pr. stk. ............  kr. 
Beregnes ved punkterne 1 og 
2.

 87,37  87,37  87,37  87,37 
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Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 16-17 og 18.

Ubehandlede krydsfiner, spånplader o.lign. opsat på forudværende underlag 
af træ eller metal t.o.m. 0,7 mm, inkl. skruer og skiver.

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

16. Krydsfiner, spånplade og 
lign. t.o.m. 625 x 2500 mm 
t.o.m. 13 mm tykkelse .....  kr.  37,32  33,98 30,59  27,15

17. Krydsfiner, spånplade og 
lign. t.o.m. 1250 x 2500 mm 
t.o.m. 13 mm tykkelse
.........................................  kr. 31,81  26,75  25,07  23,39

18. Pr. påbegyndt 3 mm over-
tykkelse, tillægges ................ 10% 10% 10% 10%

19. Færdigbehandlede plader, 
tillægges ...............................
Tillægget beregnes af punk-
terne 16 og 17.

12% 12% 12% 12%

20. Fladetillæg, pr. stk............  kr.
Beregnes ved punkterne 16 
og 17.

 87,37  87,37  87,37  87,37 

Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Plader på eksisterende underlag.

Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 1 og 2.

Mineraluld opsat på forudværende underlag af træ, beton eller metal t.o.m. 
0,7 mm, inkl. boring, plugs, skruer, søm og skiver. 

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
træ/metal t.o.m. 0,7 mm ....  kr.  37,93  32,07 30,31  27,85

2. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
beton .................................  kr.  71,66  65,75  64,07  61,51

3. Pr. påbegyndt 25 mm over-
tykkelse tillægges pr. m2  ...  kr.  2,08  2,08  2,08  2,08 

4. Fladetillæg, pr. stk. ............  kr. 
Beregnes ved punkterne 1 og 
2.

 87,37  87,37  87,37  87,37 

Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 23-24 og 25.

Ubehandlede plader opsat på forudværende underlag af træ eller metal, inkl. 
hulboring, skruer og skiver.

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

21. Eternit, glasal og lign.
t.o.m. 600 x 1200 mm
t.o.m. 6 mm tykkelse, inkl. 
forboring, ekskl. snit ........  kr. 40,93  37,58  34,21 30,77

22. Eternit, glasal og lign.
t.o.m. 1200 x 2400 mm 
t.o.m. 6 mm tykkelse, inkl. 
boring, ekskl. snit ............  kr.  35,43 30,36  28,69  27,04

23. Metalplader t.o.m. 600 x 
1200 mm t.o.m. 1,5 mm tyk-
kelse, inkl. forboring, ekskl. 
snit ..................................  kr. 40,93  37,58  34,21 30,77

24. Metalplader t.o.m. 1200 x
2400 mm t.o.m. 1,5 mm tyk-
kelse, inkl. forboring, ekskl. 
snit ..................................  kr.  34,43 30,36  28,69  27,04

25. Pr. påbegyndt 3 mm over-
tykkelse, tillægges ................ 10% 10% 10% 10%

26. Færdigbehandlede plader, 
tillægges ...............................
Tillægget beregnes af punk-
terne 21-24.

12% 12% 12% 12%

27. Fladetillæg, pr. stk. ..........  kr.
Tillægget beregnes af punk-
terne 21-24.

 87,37  87,37  87,37  87,37 
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Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Plader på eksisterende underlag.

Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 1 og 2.

Mineraluld opsat på forudværende underlag af træ, beton eller metal t.o.m. 
0,7 mm, inkl. boring, plugs, skruer, søm og skiver. 

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
træ/metal t.o.m. 0,7 mm ....  kr.  37,93  32,07 30,31  27,85

2. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
beton .................................  kr.  71,66  65,75  64,07  61,51

3. Pr. påbegyndt 25 mm over-
tykkelse tillægges pr. m2  ...  kr.  2,08  2,08  2,08  2,08 

4. Fladetillæg, pr. stk. ............  kr. 
Beregnes ved punkterne 1 og 
2.

 87,37  87,37  87,37  87,37 

Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 23-24 og 25.

Ubehandlede plader opsat på forudværende underlag af træ eller metal, inkl. 
hulboring, skruer og skiver.

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

21. Eternit, glasal og lign.
t.o.m. 600 x 1200 mm
t.o.m. 6 mm tykkelse, inkl. 
forboring, ekskl. snit ........  kr. 40,93  37,58  34,21 30,77

22. Eternit, glasal og lign.
t.o.m. 1200 x 2400 mm 
t.o.m. 6 mm tykkelse, inkl. 
boring, ekskl. snit ............  kr.  35,43 30,36  28,69  27,04

23. Metalplader t.o.m. 600 x 
1200 mm t.o.m. 1,5 mm tyk-
kelse, inkl. forboring, ekskl. 
snit ..................................  kr. 40,93  37,58  34,21 30,77

24. Metalplader t.o.m. 1200 x
2400 mm t.o.m. 1,5 mm tyk-
kelse, inkl. forboring, ekskl. 
snit ..................................  kr.  34,43 30,36  28,69  27,04

25. Pr. påbegyndt 3 mm over-
tykkelse, tillægges ................ 10% 10% 10% 10%

26. Færdigbehandlede plader, 
tillægges ...............................
Tillægget beregnes af punk-
terne 21-24.

12% 12% 12% 12%

27. Fladetillæg, pr. stk. ..........  kr.
Tillægget beregnes af punk-
terne 21-24.

 87,37  87,37  87,37  87,37 

Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Plader på eksisterende underlag.

Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 1 og 2.

Mineraluld opsat på forudværende underlag af træ, beton eller metal t.o.m. 
0,7 mm, inkl. boring, plugs, skruer, søm og skiver. 

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
træ/metal t.o.m. 0,7 mm ....  kr.  37,93  32,07 30,31  27,85

2. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
beton .................................  kr.  71,66  65,75  64,07  61,51

3. Pr. påbegyndt 25 mm over-
tykkelse tillægges pr. m2  ...  kr.  2,08  2,08  2,08  2,08 

4. Fladetillæg, pr. stk. ............  kr. 
Beregnes ved punkterne 1 og 
2.

 87,37  87,37  87,37  87,37 
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Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Pkt. Tillægspriser.

28A Ekstra lag gips, sammen med første lag gips, pr. m2  .......  kr.  13,49

28B Fladetillæg, pr. stk.............................................................  kr.  57,15

29. For den forøgede vægt ved anvendelse af gipsplader med 
vægt over 10 kg pr. m2, tillægges pr. m2  ..........................  kr.  2,03

30. Frise B inkl. fastgørelse, pr. m .........................................  kr. 11,83

31. Diagonalt opsatte loftbeklædninger inkl. snit, tillægges 
grundprisen ...........................................................................  40%

32. Synlige skrå snit i plader ud over almindelig tilskæring,
pr. m .................................................................................  kr.  16,66

33. Skjulte skrå snit i plader ud over almindelig tilskæring,
pr. m .................................................................................  kr.  8,30

34. Synlig lige snit i eternit, glasal og metal, pr. m .................  kr. 8,87

35. Skjult lige snit i eternit, glasal og metal, pr. m ..................  kr. 5,92

36. Synlig skrå snit i eternit, glasal og metal, pr. m ................  kr.  18,31

37. Skjult skrå snit i eternit, glasal og metal, pr. m .................  kr.  9,11

38A Synlig affasning:
Gips, pr. m .......................................................................  kr. 1,70

38B Synlig affasning:
Træbeton, spånplade, krydsfiner og lign., pr. m ...............  kr. 3,36

39. Skjult fugning, pr. m .........................................................  kr. 3,69 

40. Tillæg for beklædning på skrå loft med hældning over 10 cm 
pr. m. t.o.m. 100 cm pr m., pr. m2 .....................................  kr. 2,54

41. Påsømmet brædder eller plader over 165 mm under åse el-
ler lign pr. m .....................................................................  kr.  14,46

Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Plader på eksisterende underlag.

Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 1 og 2.

Mineraluld opsat på forudværende underlag af træ, beton eller metal t.o.m. 
0,7 mm, inkl. boring, plugs, skruer, søm og skiver. 

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
træ/metal t.o.m. 0,7 mm ....  kr.  37,93  32,07 30,31  27,85

2. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
beton .................................  kr.  71,66  65,75  64,07  61,51

3. Pr. påbegyndt 25 mm over-
tykkelse tillægges pr. m2  ...  kr.  2,08  2,08  2,08  2,08 

4. Fladetillæg, pr. stk. ............  kr. 
Beregnes ved punkterne 1 og 
2.

 87,37  87,37  87,37  87,37 

Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Pkt. Tillægspriser.

42. Skyggelister, t.o.m. 65 mm sammenlagt mål, tykkelse + 
bredde, pr. m ....................................................................  kr. 

  
 7,19

43. Gummi- eller skumbånd på afslutningsliste, pr. m ...........  kr. 3,36

44. Underlag for lamper og lign., tildannet, oplagt og eventuelt 
fastgjort, pr. stk. ...............................................................  kr. 6,73

45A Montering af loftlem t.o.m. 1 m2, inkl. underforing, fastgørel-
se i træ og montering af indfatninger
Almindelig loftlem, pr. stk. ................................................  kr.  126,36

45B Montering af loftlem t.o.m. 1 m2, inkl. underforing, fastgørel-
se i træ og montering af indfatninger
Loftlem med stige, pr. stk. ................................................  kr.  168,61

46. Højdetillæg over 4,20 m t.o.m. 6,00 m, tillægges ..................  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 31 t.o.m. 38.

8%

47. Højdetillæg over 6,00 m, tillægges pr. påbegyndt 1,8 m .......  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 31 t.o.m. 38.

7%

48. Ved udførelse af over 2600 m2 loftbeklædning fradrages ta-
belpriserne i Kolonne D, punkterne 1, 2, 5, 6, 10 t.o.m. 13, 
16, 17, 21 t.o.m. 24. ...............................................................  
En forudsætning for denne graduering er, at det er samme 
arbejdshold der udfører tildelingerne samt, at det er samme 
materialeart.

10%
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Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Plader på eksisterende underlag.

Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 1 og 2.

Mineraluld opsat på forudværende underlag af træ, beton eller metal t.o.m.
0,7 mm, inkl. boring, plugs, skruer, søm og skiver.

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
træ/metal t.o.m. 0,7 mm .... kr.  37,93  32,07 30,31  27,85

2. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
beton ................................. kr.  71,66  65,75  64,07  61,51

3. Pr. påbegyndt 25 mm over-
tykkelse tillægges pr. m2 ... kr.  2,08  2,08  2,08  2,08

4. Fladetillæg, pr. stk. ............ kr.
Beregnes ved punkterne 1 og 
2.

 87,37  87,37  87,37  87,37

Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Pkt. Tillægspriser.

42. Skyggelister, t.o.m. 65 mm sammenlagt mål, tykkelse + 
bredde, pr. m ....................................................................  kr.  7,19

43. Gummi- eller skumbånd på afslutningsliste, pr. m ...........  kr. 3,36

44. Underlag for lamper og lign., tildannet, oplagt og eventuelt 
fastgjort, pr. stk. ...............................................................  kr. 6,73

45A Montering af loftlem t.o.m. 1 m2, inkl. underforing, fastgørel-
se i træ og montering af indfatninger
Almindelig loftlem, pr. stk. ................................................  kr.  126,36

45B Montering af loftlem t.o.m. 1 m2, inkl. underforing, fastgørel-
se i træ og montering af indfatninger
Loftlem med stige, pr. stk. ................................................  kr.  168,61

46. Højdetillæg over 4,20 m t.o.m. 6,00 m, tillægges ..................  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 31 t.o.m. 38.

8%

47. Højdetillæg over 6,00 m, tillægges pr. påbegyndt 1,8 m .......  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 31 t.o.m. 38.

7%

48. Ved udførelse af over 2600 m2 loftbeklædning fradrages ta-
belpriserne i Kolonne D, punkterne 1, 2, 5, 6, 10 t.o.m. 13, 
16, 17, 21 t.o.m. 24. ...............................................................  
En forudsætning for denne graduering er, at det er samme 
arbejdshold der udfører tildelingerne samt, at det er samme 
materialeart.

10%

Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Plader på eksisterende underlag.

Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 1 og 2.

Mineraluld opsat på forudværende underlag af træ, beton eller metal t.o.m.
0,7 mm, inkl. boring, plugs, skruer, søm og skiver.

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
træ/metal t.o.m. 0,7 mm .... kr.  37,93  32,07 30,31  27,85

2. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
beton ................................. kr.  71,66  65,75  64,07  61,51

3. Pr. påbegyndt 25 mm over-
tykkelse tillægges pr. m2 ... kr.  2,08  2,08  2,08  2,08

4. Fladetillæg, pr. stk. ............ kr.
Beregnes ved punkterne 1 og 
2.

 87,37  87,37  87,37  87,37
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Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Pkt. Udskæringer inkl. eventuelt underlag.

A
T.o.m.
50 cm2

B
T.o.m.

300 cm2

C 
T.o.m.

1200 cm2

D 
T.o.m.

15000 cm2

E
Over

15000 cm2

49. Mineraluld 
eller lign.,
pr. stk. .....  kr.  8,06 11,75  18,39  35,20 7,04 pr. m

50. Gips,
pr. stk. .....  kr. 6,87

  
10,95

  
 18,55

  
 35,45

  
7,13 pr. m

51. Træbeton,
pr. stk. .....  kr. 10,08  14,72  22,82  42,18 

  
8,43 pr. m

 52. Krydsfinér, 
spånplade el-
ler lign.,
pr. stk. .....  kr.

  

 9,31 

  

 13,49

  

 21,11

  

40,47 

  

8,07 pr. m

53. Eternit, glasal 
eller metal, 
pr. stk. ......  kr.  11,09  16,20 25,07  46,38 9,24 pr. m

54. Færdigbe- 
handlede pla- 
der, tillægges
Tillægget be-
regnes af 
punkterne 49-
53.

15% 15% 15% 15% 15%

55. Udskæringer i 
mellemlag 
fradrages…. 30 % 30 % 30 % 30 % 30 %

Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Plader på eksisterende underlag.

Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 1 og 2.

Mineraluld opsat på forudværende underlag af træ, beton eller metal t.o.m. 
0,7 mm, inkl. boring, plugs, skruer, søm og skiver. 

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
træ/metal t.o.m. 0,7 mm ....  kr.  37,93  32,07 30,31  27,85

2. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
beton .................................  kr.  71,66  65,75  64,07  61,51

3. Pr. påbegyndt 25 mm over-
tykkelse tillægges pr. m2  ...  kr.  2,08  2,08  2,08  2,08 

4. Fladetillæg, pr. stk. ............  kr. 
Beregnes ved punkterne 1 og 
2.

 87,37  87,37  87,37  87,37 

Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Pkt. Protokollat.

1. Fradraget i pkt. 48 gives til loftbeklædning udfra følgende:
Arbejdet betales med prisen, der svarer til den mængde der 
indgår i den tildelte akkord, uanset om arbejdet foregår på 
en eller flere arbejdspladser.
Skift mellem flere arbejdsplader, der er tildelt samlet betales 
uden for akkord.
Tildeles arbejdet ikke samlet men udføres kontinuerligt, be-
tales prisen, der i mængde svarer til den tildelte akkord plus 
det tidligere kontinuerligt udførte.
Alt til loftbeklædningen hørende arbejde til og med loftun-
derlag, dampspærre og isolering afbryder ikke graduerin-
gen.
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Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Plader på eksisterende underlag.

Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 1 og 2.

Mineraluld opsat på forudværende underlag af træ, beton eller metal t.o.m. 
0,7 mm, inkl. boring, plugs, skruer, søm og skiver. 

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
træ/metal t.o.m. 0,7 mm ....  kr.  37,93  32,07 30,31  27,85

2. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
beton .................................  kr.  71,66  65,75  64,07  61,51

3. Pr. påbegyndt 25 mm over-
tykkelse tillægges pr. m2  ...  kr.  2,08  2,08  2,08  2,08 

4. Fladetillæg, pr. stk. ............  kr. 
Beregnes ved punkterne 1 og 
2.

 87,37  87,37  87,37  87,37 

Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Pkt. Protokollat.

1. Fradraget i pkt. 48 gives til loftbeklædning udfra følgende:
Arbejdet betales med prisen, der svarer til den mængde der 
indgår i den tildelte akkord, uanset om arbejdet foregår på 
en eller flere arbejdspladser.
Skift mellem flere arbejdsplader, der er tildelt samlet betales 
uden for akkord.
Tildeles arbejdet ikke samlet men udføres kontinuerligt, be-
tales prisen, der i mængde svarer til den tildelte akkord plus 
det tidligere kontinuerligt udførte.
Alt til loftbeklædningen hørende arbejde til og med loftun-
derlag, dampspærre og isolering afbryder ikke graduerin-
gen.

Afsnit 7
Gruppe 4

2020

Plader på eksisterende underlag.

Følgende arbejder indgår i grundpriserne pkt. 1 og 2.

Mineraluld opsat på forudværende underlag af træ, beton eller metal t.o.m. 
0,7 mm, inkl. boring, plugs, skruer, søm og skiver. 

Pkt. Plader opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
træ/metal t.o.m. 0,7 mm ....  kr.  37,93  32,07 30,31  27,85

2. Mineraluld t.o.m. 600 x 1200 
mm t.o.m. 50 mm tykkelse på 
beton .................................  kr.  71,66  65,75  64,07  61,51

3. Pr. påbegyndt 25 mm over-
tykkelse tillægges pr. m2  ...  kr.  2,08  2,08  2,08  2,08 

4. Fladetillæg, pr. stk. ............  kr. 
Beregnes ved punkterne 1 og 
2.

 87,37  87,37  87,37  87,37 
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Afsnit 7
Gruppe 5

2020

Listelofter.

Følgende arbejder indgår i grundpriserne, pkt. 1-2 og 3.

Brædde- og listelofter af fyr eller gran, uanset behandling. Med not og fjer, 
eller fuger imellem listerne.

Panellofter af plademateriale, t.o.m. 20 mm tykkelse, uanset behandling.

Pkt. Lister opsat på eksisterende underlag inkl. fastgørelse pr. m2.

A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Listeloft t.o.m. 25 x 100 mm
........................................  kr.  51,91  48,19  42,67  38,98

2. Listeloft over 25 x 100 mm
........................................  kr. 50,08  46,39 40,82  37,14

3. Panellofter t.o.m. 
250 x 2400 mm ...............  kr. 40,82  37,14  35,18  33,33

4. Listeloft opsat på klink ....  kr.  57,91  53,79  47,58  43,47

5. Listeloft opsat 1 på 2 ......  kr.  81,75  75,75  66,70 60,63

6. Fladetillæg, pr. stk. .........  kr. 
Beregnes ved punkterne 1, 
2, 3, 4 og 5.. 

 87,37  87,37  87,37  87,37 

Tillægspriser.

7. Frise B inkl. fastgørelse, pr. m ..........................................  kr.  13,01

8. Diagonalt opsatte loftbeklædninger inkl. snit, tillægges 
grundprisen ........................................................................... 40% 
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Pkt. Tillægspriser.

9. Synlige skrå snit i brædder eller paneler ud over almindelig 
tilskæring, pr. m ...............................................................  kr.  18,33

10. Skjulte skrå snit i brædder eller paneler ud over almindelig 
tilskæring, pr. m ...............................................................  kr.  9,10

11. Skjult fugning, pr. m .........................................................  kr.  4,07

12. Tillæg for beklædning på skrå loft med hældning over 10 cm 
pr. m t.o.m. 100 cm, pr. m2  ...............................................  kr. 2,80

13. Limning af endestykker i listelofter, pr. stk. ......................  kr. 0,82 

14. Skyggelister, t.o.m. 65 mm sammenlagt mål, tykkelse + 
bredde, pr. m ....................................................................  kr. 

  
7,92

15. Gummi- eller skumbånd på afslutningsliste, pr. m ...........  kr. 3,68 

16. Underlag for lamper og lign., tildannet, oplagt og even- 
tuelt fastgjort, pr. stk. ........................................................  kr.  7,41

17A Montering af loftlem t.o.m. 1 m2, inkl. underforing, fastgørel-
se i træ og montering af indfatninger.
Almindelig loftlem, pr. stk. ................................................  kr. 139,02

17B Montering af loftlem t.o.m. 1 m2, inkl. underforing, fastgørel-
se i træ og montering af indfatninger.
Loftlem med stige, pr. stk. ................................................  kr.  185,47

18. Højdetillæg over 4,20 m t.o.m. 6,00 m, tillægges ..................  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 8, 9 og 10.

8%

19. Højdetillæg over 6,00 m, tillægges pr. påbegyndt 1,8 m .......  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 8, 9 og 10.

7%
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2020

Pkt. Udskæringer inkl. eventuelt underlag.

A
T.o.m.
50 cm2

B
T.o.m.

300 cm2

C 
T.o.m.

1200 cm2

D 
T.o.m.

15000 cm2

E
Over

15000 cm2

20. Brædder eller 
paneler
pr. stk. …..  kr.

  

10,24

  
  
 14,85 

  
 23,22

  
  
 44,52

  
8,88 pr. m

21. Færdigbe-
handlede 
brædder, til-
lægges .........  
Tillægget be-
regnes af 
punkt 20.

15% 15% 15% 15% 15%
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Pkt. Udskæringer inkl. eventuelt underlag.

A
T.o.m.
50 cm2

B
T.o.m.

300 cm2

C 
T.o.m.

1200 cm2

D 
T.o.m.

15000 cm2

E
Over

15000 cm2

20. Brædder eller 
paneler
pr. stk. …..  kr. 10,24  14,85  23,22  44,52 8,88 pr. m

21. Færdigbe-
handlede 
brædder, til-
lægges .........  
Tillægget be-
regnes af 
punkt 20.

15% 15% 15% 15% 15%
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Metallofter.

Metallofter af aluminium eller stål t.o.m. 0,8 mm, behandlede eller ube-
handlede, med eller uden ilagt papir og isolering, inkl. inddeling. 

Indeholdt nødvendig udtagning og genilægning af isolering ved snit og af-
kortning samt styrelister over skinner.

Pkt. A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Clipsskinner med en afstand
t.o.m. 95 cm opsat på træ 
inkl. fastgørelser, betales 
med pr. m2  ......................  kr.  13,37 12,79  12,18  11,57

2. Clipsskinner med en afstand 
t.o.m. 130 cm opsat på træ 
inkl. fastgørelser, betales 
med pr. m2  ......................  kr.  11,56  11,10 10,62 10,18

 3 Clipsskinner med en afstand 
over 130 cm opsat på træ 
inkl. fastgørelser, betales 
med pr. m2  ......................  kr.  9,79  9,45  9,03 8,75 

4. Clipsskinner med en afstand 
t.o.m. 95 cm opsat på jern 
inkl. fastgørelser, betales 
med pr. m2  ......................  kr.  16,54  15,82  15,35  14,78

5. Clipsskinner med en afstand 
t.o.m. 130 cm opsat på jern 
inkl. fastgørelser, betales 
med pr. m2  ......................  kr. 13,84  13,36  12,83   12,32
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Metallofter.

Metallofter af aluminium eller stål t.o.m. 0,8 mm, behandlede eller ube-
handlede, med eller uden ilagt papir og isolering, inkl. inddeling. 

Indeholdt nødvendig udtagning og genilægning af isolering ved snit og af-
kortning samt styrelister over skinner.

Pkt. A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Clipsskinner med en afstand
t.o.m. 95 cm opsat på træ 
inkl. fastgørelser, betales 
med pr. m2  ......................  kr.  13,37 12,79  12,18  11,57

2. Clipsskinner med en afstand 
t.o.m. 130 cm opsat på træ 
inkl. fastgørelser, betales 
med pr. m2  ......................  kr.  11,56  11,10 10,62 10,18

 3 Clipsskinner med en afstand 
over 130 cm opsat på træ 
inkl. fastgørelser, betales 
med pr. m2  ......................  kr.  9,79  9,45  9,03 8,75 

4. Clipsskinner med en afstand 
t.o.m. 95 cm opsat på jern 
inkl. fastgørelser, betales 
med pr. m2  ......................  kr.  16,54  15,82  15,35  14,78

5. Clipsskinner med en afstand 
t.o.m. 130 cm opsat på jern 
inkl. fastgørelser, betales 
med pr. m2  ......................  kr. 13,84  13,36  12,83   12,32
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Metallofter.

Metallofter af aluminium eller stål t.o.m. 0,8 mm, behandlede eller ube-
handlede, med eller uden ilagt papir og isolering, inkl. inddeling. 

Indeholdt nødvendig udtagning og genilægning af isolering ved snit og af-
kortning samt styrelister over skinner.

Pkt. A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Clipsskinner med en afstand
t.o.m. 95 cm opsat på træ 
inkl. fastgørelser, betales 
med pr. m2  ......................  kr.  13,37 12,79  12,18  11,57

2. Clipsskinner med en afstand 
t.o.m. 130 cm opsat på træ 
inkl. fastgørelser, betales 
med pr. m2  ......................  kr.  11,56  11,10 10,62 10,18

 3 Clipsskinner med en afstand 
over 130 cm opsat på træ 
inkl. fastgørelser, betales 
med pr. m2  ......................  kr.  9,79  9,45  9,03 8,75 

4. Clipsskinner med en afstand 
t.o.m. 95 cm opsat på jern 
inkl. fastgørelser, betales 
med pr. m2  ......................  kr.  16,54  15,82  15,35  14,78

5. Clipsskinner med en afstand 
t.o.m. 130 cm opsat på jern 
inkl. fastgørelser, betales 
med pr. m2  ......................  kr. 13,84  13,36  12,83   12,32
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Metallofter.

Metallofter af aluminium eller stål t.o.m. 0,8 mm, behandlede eller ube-
handlede, med eller uden ilagt papir og isolering, inkl. inddeling. 

Indeholdt nødvendig udtagning og genilægning af isolering ved snit og af-
kortning samt styrelister over skinner.

Pkt. A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

1. Clipsskinner med en afstand
t.o.m. 95 cm opsat på træ 
inkl. fastgørelser, betales 
med pr. m2  ......................  kr.  13,37 12,79  12,18  11,57

2. Clipsskinner med en afstand 
t.o.m. 130 cm opsat på træ 
inkl. fastgørelser, betales 
med pr. m2  ......................  kr.  11,56  11,10 10,62 10,18

 3 Clipsskinner med en afstand 
over 130 cm opsat på træ 
inkl. fastgørelser, betales 
med pr. m2  ......................  kr.  9,79  9,45  9,03 8,75 

4. Clipsskinner med en afstand 
t.o.m. 95 cm opsat på jern 
inkl. fastgørelser, betales 
med pr. m2  ......................  kr.  16,54  15,82  15,35  14,78

5. Clipsskinner med en afstand 
t.o.m. 130 cm opsat på jern 
inkl. fastgørelser, betales 
med pr. m2  ......................  kr. 13,84  13,36  12,83   12,32
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Pkt. A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

6. Clipsskinner med en afstand 
over 130 cm opsat på jern 
inkl. fastgørelser, betales 
med pr. m2  ......................  kr.  11,20 10,73 10,30 9,85

7. Clipsskinner med en afstand 
t.o.m. 95 cm opsat på beton 
eller i stropper inkl. fastgø-
relser, betales med pr. m2  
.........................................  kr.  25,20  24,60  24,03  23,42 

8. Clipsskinner med en afstand 
t.o.m. 130 cm opsat på beton 
eller i stropper inkl. fastgø-
relser, betales med pr. m2 

.........................................  kr.  19,53 19,08  18,60  18,18 

9. Clipsskinner med en afstand 
over 130 cm opsat på beton 
eller i stropper inkl. fastgø-
relser, betales med pr. m2  
.........................................  kr. 13,88  13,59  13,22 12,90

10. Metalpanel t.o.m. 100 mm 
bredde, 50 mm tykkelse,
pr. m2  ..............................  kr.  31,82  29,33  28,37  24,31

11. Metalpanel t.o.m. 200 mm 
bredde, 50 mm tykkelse,
pr. m2  ..............................  kr.  29,59  27,24  24,82  22,64

12. Metalpanel t.o.m. 300 mm 
bredde, 50 mm tykkelse,
pr. m2  ..............................  kr.  27,25  25,12  22,99 20,86

13. Fladetillæg, pr. stk. ..........  kr.  87,34  87,34  87,34  87,34 
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Pkt. A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

6. Clipsskinner med en afstand 
over 130 cm opsat på jern 
inkl. fastgørelser, betales 
med pr. m2  ......................  kr.  11,20 10,73 10,30 9,85

7. Clipsskinner med en afstand 
t.o.m. 95 cm opsat på beton 
eller i stropper inkl. fastgø-
relser, betales med pr. m2  
.........................................  kr.  25,20  24,60  24,03  23,42 

8. Clipsskinner med en afstand 
t.o.m. 130 cm opsat på beton 
eller i stropper inkl. fastgø-
relser, betales med pr. m2 

.........................................  kr.  19,53 19,08  18,60  18,18 

9. Clipsskinner med en afstand 
over 130 cm opsat på beton 
eller i stropper inkl. fastgø-
relser, betales med pr. m2  
.........................................  kr. 13,88  13,59  13,22 12,90

10. Metalpanel t.o.m. 100 mm 
bredde, 50 mm tykkelse,
pr. m2  ..............................  kr.  31,82  29,33  28,37  24,31

11. Metalpanel t.o.m. 200 mm 
bredde, 50 mm tykkelse,
pr. m2  ..............................  kr.  29,59  27,24  24,82  22,64

12. Metalpanel t.o.m. 300 mm 
bredde, 50 mm tykkelse,
pr. m2  ..............................  kr.  27,25  25,12  22,99 20,86

13. Fladetillæg, pr. stk. ..........  kr.  87,34  87,34  87,34  87,34 

Afsnit 7
Gruppe 6

2020

Pkt. Tillægspriser.

14. Tykkere paneler, tillægges pr. 25 mm tykkelse .....................  15%

15. Skumgummifriser pålimet eller kantliste af metal
inkl. fastgørelse, pr. m ......................................................  kr. 11,83

16. Låseclips mellem paneler, pr. m skinne ...........................  kr. 2,73

17. Snit i aluminiumspaneler på langs, pr. m .........................  kr. 6,84

18. Snit i aluminiumspaneler på tværs, pr. m .........................  kr. 10,47

19. Snit i aluminiumspaneler på skrå, pr. m ...........................  kr.  14,55 

20. Ombukning af aluminiumspanelkanter, pr. m ...................  kr. 6,84

21. Ombukning af aluminiumspanelender uanset bredde
inkl. nødvendige klip, pr. m ..............................................  kr. 20,47

22. Metalpaneler af stål tillægges pkt. 17 t.o.m. 21......................  30%

23. Højdetillæg over 4,20 m t.o.m. 6,00 m, tillægges ..................  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 17 t.o.m. 21.

8%

24. Højdetillæg over 6,00 m, tillægges pr. påbegyndt 1,8 m .......  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 17 t.o.m. 21.

7%

Opsætning af clip-in metalkassetter af aluminium eller stål.

Følgende arbejder indgår i tabelpriserne:

Stropper af hulbånd, inkl. afkortning, fastgjort i træ, metal eller beton med til-
hørende hulboring, plugs, skruer og påsætning af stroplås.

Kantskinner påsat vægge, inkl. afkortning, hjørner, fastgjort på gips, stål, 
mur og beton.

Dobbelt bæreskinnesystem inkl. inddeling, bærelasker påsat ender og 
længdesamlinger ved bæreskinner, koblingsbøjler ved bæreskinner.
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Pkt. Tillægspriser.

14. Tykkere paneler, tillægges pr. 25 mm tykkelse .....................  15%

15. Skumgummifriser pålimet eller kantliste af metal
inkl. fastgørelse, pr. m ......................................................  kr. 11,83

16. Låseclips mellem paneler, pr. m skinne ...........................  kr. 2,73

17. Snit i aluminiumspaneler på langs, pr. m .........................  kr. 6,84

18. Snit i aluminiumspaneler på tværs, pr. m .........................  kr. 10,47

19. Snit i aluminiumspaneler på skrå, pr. m ...........................  kr.  14,55 

20. Ombukning af aluminiumspanelkanter, pr. m ...................  kr. 6,84

21. Ombukning af aluminiumspanelender uanset bredde
inkl. nødvendige klip, pr. m ..............................................  kr. 20,47

22. Metalpaneler af stål tillægges pkt. 17 t.o.m. 21......................  30%

23. Højdetillæg over 4,20 m t.o.m. 6,00 m, tillægges ..................  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 17 t.o.m. 21.

8%

24. Højdetillæg over 6,00 m, tillægges pr. påbegyndt 1,8 m .......  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 17 t.o.m. 21.

7%

Opsætning af clip-in metalkassetter af aluminium eller stål.

Følgende arbejder indgår i tabelpriserne:

Stropper af hulbånd, inkl. afkortning, fastgjort i træ, metal eller beton med til-
hørende hulboring, plugs, skruer og påsætning af stroplås.

Kantskinner påsat vægge, inkl. afkortning, hjørner, fastgjort på gips, stål, 
mur og beton.

Dobbelt bæreskinnesystem inkl. inddeling, bærelasker påsat ender og 
længdesamlinger ved bæreskinner, koblingsbøjler ved bæreskinner.
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Pkt. Tillægspriser.

14. Tykkere paneler, tillægges pr. 25 mm tykkelse .....................  15%

15. Skumgummifriser pålimet eller kantliste af metal
inkl. fastgørelse, pr. m ......................................................  kr. 11,83

16. Låseclips mellem paneler, pr. m skinne ...........................  kr. 2,73

17. Snit i aluminiumspaneler på langs, pr. m .........................  kr. 6,84

18. Snit i aluminiumspaneler på tværs, pr. m .........................  kr. 10,47

19. Snit i aluminiumspaneler på skrå, pr. m ...........................  kr.  14,55 

20. Ombukning af aluminiumspanelkanter, pr. m ...................  kr. 6,84

21. Ombukning af aluminiumspanelender uanset bredde
inkl. nødvendige klip, pr. m ..............................................  kr. 20,47

22. Metalpaneler af stål tillægges pkt. 17 t.o.m. 21......................  30%

23. Højdetillæg over 4,20 m t.o.m. 6,00 m, tillægges ..................  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 17 t.o.m. 21.

8%

24. Højdetillæg over 6,00 m, tillægges pr. påbegyndt 1,8 m .......  
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 17 t.o.m. 21.

7%

Opsætning af clip-in metalkassetter af aluminium eller stål.

Følgende arbejder indgår i tabelpriserne:

Stropper af hulbånd, inkl. afkortning, fastgjort i træ, metal eller beton med til-
hørende hulboring, plugs, skruer og påsætning af stroplås.

Kantskinner påsat vægge, inkl. afkortning, hjørner, fastgjort på gips, stål, 
mur og beton.

Dobbelt bæreskinnesystem inkl. inddeling, bærelasker påsat ender og 
længdesamlinger ved bæreskinner, koblingsbøjler ved bæreskinner.
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Pkt. Tillægspriser.

14. Tykkere paneler, tillægges pr. 25 mm tykkelse ..................... 15%

15. Skumgummifriser pålimet eller kantliste af metal
inkl. fastgørelse, pr. m ...................................................... kr. 11,83

16. Låseclips mellem paneler, pr. m skinne ........................... kr. 2,73

17. Snit i aluminiumspaneler på langs, pr. m ......................... kr. 6,84

18. Snit i aluminiumspaneler på tværs, pr. m ......................... kr. 10,47

19. Snit i aluminiumspaneler på skrå, pr. m ........................... kr.  14,55

20. Ombukning af aluminiumspanelkanter, pr. m ................... kr. 6,84

21. Ombukning af aluminiumspanelender uanset bredde
inkl. nødvendige klip, pr. m .............................................. kr. 20,47

22. Metalpaneler af stål tillægges pkt. 17 t.o.m. 21...................... 30%

23. Højdetillæg over 4,20 m t.o.m. 6,00 m, tillægges ..................
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 17 t.o.m. 21.

8%

24. Højdetillæg over 6,00 m, tillægges pr. påbegyndt 1,8 m .......
Dog ikke af fladetillæg og pkt. 17 t.o.m. 21.

7%

Opsætning af clip-in metalkassetter af aluminium eller stål.

Følgende arbejder indgår i tabelpriserne:

Stropper af hulbånd, inkl. afkortning, fastgjort i træ, metal eller beton med til-
hørende hulboring, plugs, skruer og påsætning af stroplås.

Kantskinner påsat vægge, inkl. afkortning, hjørner, fastgjort på gips, stål,
mur og beton.

Dobbelt bæreskinnesystem inkl. inddeling, bærelasker påsat ender og
længdesamlinger ved bæreskinner, koblingsbøjler ved bæreskinner.



250 2020

Afsnit 7
Gruppe 6

2020

Ophængning af færdigbehandlede metalkassetter i pladestørrelser fra 300 x 
300 mm t.o.m. 625 x 625 mm og t.o.m. 25 mm tykkelse, inkl. fastholdelse 
med klemmeindlæg eller ved ombukning, med eller uden ilagt papir og isole-
ring.

Prisen er eksklusiv tilskæring af metalkassetten.

Pkt. A
T.o.m.
100 m2

B
T.o.m.
300 m2

C 
T.o.m.
650 m2

D 
Over

650 m2

25. Aluminiumskassetter,
pr. m2  ..............................  kr.  76,90  71,68  65,16

  
 56,70

26. Stålkassetter, pr. m2  ........  kr. 80,96  75,48  68,61  59,71

Tillægspriser.

27. Fladetillæg, pr. stk. ...........................................................  kr.  82,31

28. Snit i aluminiumskassetter, pr. m .....................................  kr. 10,47

29. Skrå snit i aluminiumskassetter, pr. m ..............................  kr.  14,55

30. Ombukning af aluminiumskassettekanter, inkl. nødvendige 
klip, pr. m .........................................................................  kr. 20,47

31. Snit i stålkassetter, pr. m ..................................................  kr.  13,62

32. Skrå snit i stålkassetter, pr. m ..........................................  kr.  18,90

33. Hvor underste bæreskinne opsættes pr. 30 cm tillægges,
pr. m2  ...............................................................................  kr. 3,44

34. Udskæringer i stålkassetter akkorderes.

35. Højdetillæg over 4,20 m t.o.m. 6,00 m tillægges ...................  
Dog ikke af fladetillæg og punkterne 28 t.o.m. 32.

8%

36. Højdetillæg over 6,00 m tillægges pr. påbegyndt 1,80 m ......  
Dog ikke af fladetillæg og punkterne 28 t.o.m. 32.

7%

Afsnit 7
Gruppe 6

2020

Ophængning af færdigbehandlede metalkassetter i pladestørrelser fra 300 x 
300 mm t.o.m. 625 x 625 mm og t.o.m. 25 mm tykkelse, inkl. fastholdelse 
med klemmeindlæg eller ved ombukning, med eller uden ilagt papir og isole-
ring.

Prisen er eksklusiv tilskæring af metalkassetten.

Pkt. A
T.o.m.
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B
T.o.m.
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T.o.m.
650 m2
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Over

650 m2

25. Aluminiumskassetter,
pr. m2  ..............................  kr.  76,90  71,68  65,16

  
 56,70

26. Stålkassetter, pr. m2  ........  kr. 80,96  75,48  68,61  59,71

Tillægspriser.

27. Fladetillæg, pr. stk. ...........................................................  kr.  82,31

28. Snit i aluminiumskassetter, pr. m .....................................  kr. 10,47

29. Skrå snit i aluminiumskassetter, pr. m ..............................  kr.  14,55

30. Ombukning af aluminiumskassettekanter, inkl. nødvendige 
klip, pr. m .........................................................................  kr. 20,47

31. Snit i stålkassetter, pr. m ..................................................  kr.  13,62

32. Skrå snit i stålkassetter, pr. m ..........................................  kr.  18,90

33. Hvor underste bæreskinne opsættes pr. 30 cm tillægges,
pr. m2  ...............................................................................  kr. 3,44

34. Udskæringer i stålkassetter akkorderes.

35. Højdetillæg over 4,20 m t.o.m. 6,00 m tillægges ...................  
Dog ikke af fladetillæg og punkterne 28 t.o.m. 32.

8%

36. Højdetillæg over 6,00 m tillægges pr. påbegyndt 1,80 m ......  
Dog ikke af fladetillæg og punkterne 28 t.o.m. 32.

7%

Afsnit 7
Gruppe 6

2020

Pkt. Tillægspriser.

37. Ved udførelse af over 2600 m2 loftbeklædning fradrages ta-
belpriserne i Kolonne D, punkterne 10, 11, 12, 25 og 26  . En 
forudsætning for denne graduering er, at det er samme ar-
bejdshold, der udfører tildelingerne samt at det er samme 
materialeart.

10%

Udskæringer.

A
T.o.m.
50 cm2

B
T.o.m.

300 cm2

C 
T.o.m.

1200 cm2

D 
T.o.m.

15000 cm2

E
Over

15000 cm2

38. Aluminium, 
pr. stk. .....  kr. 8,52  12,45  19,30  35,64  7,10

39. Færdig- 
behandlede 
paneler til-
lægges .........  
Tillægget be-
regnes af 
punkt 38.

15% 15% 15% 15% 15%

Baffellofter.

40. Bæreskinner opsat, inkl. afkortning, samlelasker, stropper 
samt fastgørelser, pr. m ...................................................  kr.  17,00

41. Bafler t.o.m. 5400 cm2, t.o.m. 50 mm tykkelse, pr. stk. 
........................................................................................... kr. 

  
 14,34

42. Bafler t.o.m. 8400 cm2, t.o.m. 50 mm tykkelse, pr. stk. 
..........................................................................................  kr.  22,38

43. Fladetillæg, pr. stk. ...........................................................  kr.  87,34

Afsnit 7
Gruppe 6

2020

Pkt. Tillægspriser.

37. Ved udførelse af over 2600 m2 loftbeklædning fradrages ta-
belpriserne i Kolonne D, punkterne 10, 11, 12, 25 og 26  . En 
forudsætning for denne graduering er, at det er samme ar-
bejdshold, der udfører tildelingerne samt at det er samme 
materialeart.

10%

Udskæringer.

A
T.o.m.
50 cm2

B
T.o.m.

300 cm2

C 
T.o.m.

1200 cm2

D 
T.o.m.

15000 cm2

E
Over

15000 cm2

38. Aluminium, 
pr. stk. .....  kr. 8,52  12,45  19,30  35,64  7,10

39. Færdig- 
behandlede 
paneler til-
lægges .........  
Tillægget be-
regnes af 
punkt 38.

15% 15% 15% 15% 15%

Baffellofter.

40. Bæreskinner opsat, inkl. afkortning, samlelasker, stropper 
samt fastgørelser, pr. m ...................................................  kr.  17,00

41. Bafler t.o.m. 5400 cm2, t.o.m. 50 mm tykkelse, pr. stk. 
........................................................................................... kr. 

  
 14,34

42. Bafler t.o.m. 8400 cm2, t.o.m. 50 mm tykkelse, pr. stk. 
..........................................................................................  kr.  22,38

43. Fladetillæg, pr. stk. ...........................................................  kr.  87,34
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Afsnit 7
Gruppe 6

2020

Pkt. Tillægspriser.

37. Ved udførelse af over 2600 m2 loftbeklædning fradrages ta-
belpriserne i Kolonne D, punkterne 10, 11, 12, 25 og 26  . En 
forudsætning for denne graduering er, at det er samme ar-
bejdshold, der udfører tildelingerne samt at det er samme 
materialeart.

10%

Udskæringer.

A
T.o.m.
50 cm2

B
T.o.m.

300 cm2

C 
T.o.m.

1200 cm2

D 
T.o.m.

15000 cm2

E
Over

15000 cm2

38. Aluminium, 
pr. stk. .....  kr. 8,52  12,45  19,30  35,64  7,10

39. Færdig- 
behandlede 
paneler til-
lægges .........  
Tillægget be-
regnes af 
punkt 38.

15% 15% 15% 15% 15%

Baffellofter.

40. Bæreskinner opsat, inkl. afkortning, samlelasker, stropper 
samt fastgørelser, pr. m ...................................................  kr.  17,00

41. Bafler t.o.m. 5400 cm2, t.o.m. 50 mm tykkelse, pr. stk. 
........................................................................................... kr. 

  
 14,34

42. Bafler t.o.m. 8400 cm2, t.o.m. 50 mm tykkelse, pr. stk. 
..........................................................................................  kr.  22,38

43. Fladetillæg, pr. stk. ...........................................................  kr.  87,34

Afsnit 7
Gruppe 6

2020

Pkt. Tillægspriser.

37. Ved udførelse af over 2600 m2 loftbeklædning fradrages ta-
belpriserne i Kolonne D, punkterne 10, 11, 12, 25 og 26  . En 
forudsætning for denne graduering er, at det er samme ar-
bejdshold, der udfører tildelingerne samt at det er samme 
materialeart.

10%

Udskæringer.

A
T.o.m.
50 cm2

B
T.o.m.

300 cm2

C 
T.o.m.

1200 cm2

D 
T.o.m.

15000 cm2

E
Over

15000 cm2

38. Aluminium, 
pr. stk. .....  kr. 8,52  12,45  19,30  35,64  7,10

39. Færdig- 
behandlede 
paneler til-
lægges .........  
Tillægget be-
regnes af 
punkt 38.

15% 15% 15% 15% 15%

Baffellofter.

40. Bæreskinner opsat, inkl. afkortning, samlelasker, stropper 
samt fastgørelser, pr. m ...................................................  kr.  17,00

41. Bafler t.o.m. 5400 cm2, t.o.m. 50 mm tykkelse, pr. stk. 
........................................................................................... kr. 

  
 14,34

42. Bafler t.o.m. 8400 cm2, t.o.m. 50 mm tykkelse, pr. stk. 
..........................................................................................  kr.  22,38

43. Fladetillæg, pr. stk. ...........................................................  kr.  87,34
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Afsnit 7
Gruppe 6

2020

Pkt. Tillægspriser.

44. Knudepunktsbeslag, pr. stk. .............................................  kr. 3,73

45. Strop af bånd eller tråd i bafler, pr. stk. ............................  kr. 7,63

46. Højdetillæg over 4,20 m t.o.m. 6,00 m, tillægges ..................  
Dog ikke af fladetillæg.

8%

47. Højdetillæg over 6,00 m, tillægges pr. påbegyndt 1,8 m .......  
Dog ikke af fladetillæg.

7%

Henvisning.

48. Isolering henlagt over metalpaneler, betales efter gruppe 1.

Protokollater.

1. Fradraget i pkt. 37 gives til loftbeklædning udfra følgende:
Arbejdet betales med prisen, der svarer til den mængde der 
indgår i den tildelte akkord, uanset om arbejdet foregår på
en eller flere arbejdspladser.
Skift mellem flere forskellige arbejdspladser, der er tildelt 
samlet, betales uden for akkord.
Tildeles arbejdet ikke samlet, men udføres kontinuerligt, be-
tales prisen, der i mængde svarer til den tildelte akkord plus 
det tidligere kontinuerligt udførte.
Alt til loftbeklædningen hørende arbejde til og med loft-
underlag, dampspærre og isolering afbryder ikke graduerin-
gen.

2. Forarbejdning i bafler akkorderes.

Afsnit 7
Gruppe 7

2020

Tremmelofter.

Samling og ophængning af forarbejdede materialer t.o.m. 25 mm tykkelse af 
hårdt træ u-, for- eller færdigbehandlede samt brædder af fyr eller træsorter 
af samme hårdhedsgrad, udført som til lakering, færdiglakerede, 
færdigmalede eller brandimprægnerede, inkl. limning, skruer, stropper, 
fastgørelse og styre-lister.

Pkt. Tremmelofter opsat inkl. fastgørelse pr. m2.

1. Lamelafstand t.o.m. 15 cm, pr. m2  ...................................  kr.  113,46

2. Lamelafstand t.o.m. 30 cm, pr. m2  ...................................  kr.  74,58

3. Fladetillæg, pr. stk. ...........................................................  kr.  87,37 

Tillægspriser.

4. Højdetillæg over 4,20 m t.o.m. 6,00 m, tillægges .............  kr. 
Dog ikke af fladetillæg.

8%

5. Højdetillæg over 6,00 m, tillægges pr. påbegyndt 1,8 m .......  
Dog ikke af fladetillæg.

7%

Protokollat.

 1. Forarbejdning udført på bygning, akkorderes.
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Afsnit 7
Gruppe 7

2020

Tremmelofter.

Samling og ophængning af forarbejdede materialer t.o.m. 25 mm tykkelse af 
hårdt træ u-, for- eller færdigbehandlede samt brædder af fyr eller træsorter 
af samme hårdhedsgrad, udført som til lakering, færdiglakerede, 
færdigmalede eller brandimprægnerede, inkl. limning, skruer, stropper, 
fastgørelse og styre-lister.

Pkt. Tremmelofter opsat inkl. fastgørelse pr. m2.

1. Lamelafstand t.o.m. 15 cm, pr. m2  ...................................  kr.  113,46

2. Lamelafstand t.o.m. 30 cm, pr. m2  ...................................  kr.  74,58

3. Fladetillæg, pr. stk. ...........................................................  kr.  87,37 

Tillægspriser.

4. Højdetillæg over 4,20 m t.o.m. 6,00 m, tillægges .............  kr. 
Dog ikke af fladetillæg.

8%

5. Højdetillæg over 6,00 m, tillægges pr. påbegyndt 1,8 m .......  
Dog ikke af fladetillæg.

7%

Protokollat.

 1. Forarbejdning udført på bygning, akkorderes.
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Afsnit 8
Gruppe SB

2020

Særlige bestemmelser. 

Opmålingsprincip.

Punkt 1. Gulvarealet opmåles mellem væggene.

Gulvmaterialer udlagt i dørhuller eller vinduesnicher, betales
med en tillægspris.

Pladegulve og bræddegulve beregnes hver for sig; gulvunderlag
efter samlet areal.

Forudsætning for prissætning.
Punkt 2. Hvor der forekommer skift til andet arbejde aftales en betaling

for omstillingen.
At rummene/lejlighederne er rengjorte inden akkordens begyn-
delse.

Lav højde. Kun gældende for gruppe 9-10 og 11.

Punkt 3. Beklædning i rum eller dele deraf, hvor højden er under 175 cm,
tillægges pr. m2 kr. 3,38. 

Bestemmelsen kommer ikke i anvendelse, hvor minimumshøj-
den er 100 cm, og højden i øvrigt er mindst 175 cm. Højden må-
les mellem bjælkerne eller andet tømmer.

Nichetillæg.

Punkt 4. Hvor to forskellige materialer mødes i dørhul, betales nichetil-
læg efter det dyreste materiale.
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Afsnit 8
Gruppe SB

2020

Særlige bestemmelser. 

Opmålingsprincip.

Punkt 1. Gulvarealet opmåles mellem væggene.

Gulvmaterialer udlagt i dørhuller eller vinduesnicher, betales 
med en tillægspris.

Pladegulve og bræddegulve beregnes hver for sig; gulvunderlag 
efter samlet areal.

Forudsætning for prissætning.
Punkt 2. Hvor der forekommer skift til andet arbejde aftales en betaling 

for omstillingen.
At rummene/lejlighederne er rengjorte inden akkordens begyn-
delse.

Lav højde. Kun gældende for gruppe 9-10 og 11.

Punkt 3. Beklædning i rum eller dele deraf, hvor højden er under 175 cm, 
tillægges pr. m2 kr. 3,38. 

Bestemmelsen kommer ikke i anvendelse, hvor minimumshøj-
den er 100 cm, og højden i øvrigt er mindst 175 cm. Højden må-
les mellem bjælkerne eller andet tømmer.

Nichetillæg.

Punkt 4. Hvor to forskellige materialer mødes i dørhul, betales nichetil-
læg efter det dyreste materiale.
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Afsnit 8
Gruppe SB

2020

Højdetillæg.
Punkt 5. Høje bebyggelser ud over 6 etager tillægges 1% for hver højere 

liggende etage, det vil sige: 7. etage 1%, 8. etage 2%, 9. etage 
3% o.s.v.
Tillægget beregnes af alle akkordpriser i afsnit 8.

Etagehøjden regnes til stuen 4 m, øvrige etager 3 m.

Afsnit 8
Gruppe 1

2020

Underlag for gulve.

A. Udlægning og opretning af underlag t.o.m. 50 cm2 tværsnit af eventuelt 
trykimprægneret fyr, gran eller lamineret i etager på piller, dragere, be-
tongulv eller lign., med minimum 50 cm afstand i gennemsnit fra midte til 
midte. Underlag ved radiatorer samt udskæringer eller udklinkninger for 
rør. Opklodsningshøjde t.o.m. 7 cm med færdige tilskårne brikker af træ-
fiber, klodser, pap i ruller eller plastkiler pr. minimum 50 cm inkl. søm-
ning og/eller limning, er indeholdt i tabelprisen.

B. Lamineret gulvunderlag opklodset med plastelementer som ”Tårnet” el-
ler lign. produkter, inkl. færdigtilskåret brik af evt. pap, filt og/eller fiber-
brik, i højde t.o.m. 7 cm, og med en gennemsnitsafstand mellem gulv-
underlaget på minimum 50 cm fra midte til midte. Underlag for radiator 
samt udskæringer eller udklinkninger for rør. Opklodsnings-afstand mi-
nimum 50 cm og sømning af gulvunderlag til plastikelementer er inde-
holdt i tabelprisen.

C. Lamineret gulvunderlag leveret med borede huller for påsætning af ju-
sterbare opklodsningsbeslag. Underlag ved radiatorer samt udskærin-
ger eller udklinkninger for rør og med opklodsningshøjde t.o.m. 13 cm 
inkl. færdig tilskåret brik af evt. pap, filt og/eller fiberbrik, og med en 
gennemsnitsafstand mellem gulvunderlag på minimum 50 cm fra midte 
til midte, og afstand mellem opklodsninger minimum 65 cm. Beslagene 
justeres stående til rette højde med el-værktøj og rotorlaser. Beslagene 
leveres samlet.

Der er indeholdt t.o.m. 2 m gulvunderlag pr. m2.

Pkt. A B C 

Samlet areal
T.o.m.
100 m2

T.o.m.
500 m2

Over
500 m2

1. A. Underlag pr. m2  ..........................  kr.  32,45  27,55  24,78

2. B. Lamineret underlag, pr. m2  .........  kr.  26,55  22,54 20,26
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Underlag for gulve.

A. Udlægning og opretning af underlag t.o.m. 50 cm2 tværsnit af eventuelt
trykimprægneret fyr, gran eller lamineret i etager på piller, dragere, be-
tongulv eller lign., med minimum 50 cm afstand i gennemsnit fra midte til
midte. Underlag ved radiatorer samt udskæringer eller udklinkninger for
rør. Opklodsningshøjde t.o.m. 7 cm med færdige tilskårne brikker af træ-
fiber, klodser, pap i ruller eller plastkiler pr. minimum 50 cm inkl. søm-
ning og/eller limning, er indeholdt i tabelprisen.

B. Lamineret gulvunderlag opklodset med plastelementer som ”Tårnet” el-
ler lign. produkter, inkl. færdigtilskåret brik af evt. pap, filt og/eller fiber-
brik, i højde t.o.m. 7 cm, og med en gennemsnitsafstand mellem gulv-
underlaget på minimum 50 cm fra midte til midte. Underlag for radiator
samt udskæringer eller udklinkninger for rør. Opklodsnings-afstand mi-
nimum 50 cm og sømning af gulvunderlag til plastikelementer er inde-
holdt i tabelprisen.

C. Lamineret gulvunderlag leveret med borede huller for påsætning af ju-
sterbare opklodsningsbeslag. Underlag ved radiatorer samt udskærin-
ger eller udklinkninger for rør og med opklodsningshøjde t.o.m. 13 cm
inkl. færdig tilskåret brik af evt. pap, filt og/eller fiberbrik, og med en
gennemsnitsafstand mellem gulvunderlag på minimum 50 cm fra midte
til midte, og afstand mellem opklodsninger minimum 65 cm. Beslagene
justeres stående til rette højde med el-værktøj og rotorlaser. Beslagene
leveres samlet.

Der er indeholdt t.o.m. 2 m gulvunderlag pr. m2.

Pkt. A B C 

Samlet areal
T.o.m.
100 m2

T.o.m.
500 m2

Over
500 m2

1. A. Underlag pr. m2  ..........................  kr.  32,45  27,55  24,78

2. B. Lamineret underlag, pr. m2  .........  kr.  26,55  22,54 20,26
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Pkt. A B C 

Samlet areal
T.o.m.
100 m2

T.o.m.
500 m2

Over
500 m2

3. C. Lamineret underlag, pr. m2  ........  kr. 20,65  17,52  15,76  

4. Krydsende underlag, type A-B-C op-
klodsning i underste lag strøer, inkl. 
Neoprenklodser, dybde t.o.m. 20 cm, 
betales pr. stk. med ........................  kr.  48,65  41,31  37,17

5A Gulvunderlag udlagt i dørhuller eller vinduesnicher, inkl. eks-
tra underlag og opklodsning, dybde t.o.m. 20 cm betales pr. 
stk. med ............................................................................  kr.  34,66

5B Gulvunderlag udlagt i dørhuller eller vinduesnicher, inkl. eks-
tra underlag og opklodsning, ved dybde over 20 cm t.o.m. 
40 cm, betales pr. stk. med ..............................................  kr.

Ved dybder over 40 cm tillægges det overskydende gulv-
arealet.

 41,13

5C Krydsende gulvunderlag udlagt i dørhuller eller vinduesni-
cher, inkl. ekstra underlag og opklodsning, dybde t.o.m. 20 
cm, betales pr. stk. med ...................................................  kr.  52,00

5D Krydsende gulvunderlag udlagt i dørhuller eller vinduesni-
cher, inkl. ekstra underlag og opklodsning, ved dybde over 
20 cm t.o.m. 40 cm, betales pr. stk. med ..........................  kr.
Ved dybder over 40 cm tillægges det overskydende gulv-
arealet.

 61,67

6.
7.

Hvor der udlægges over 2,0 m gulvunderlag pr. m2 gulvare-
al, tillægges pr. påbegyndt 0,2 m ekstra underlag pr. m2

gulvareal:
Ved nederste underlag, pr. m2  ..........................................  kr.
Ved øverste underlag, pr. m2  ............................................  kr.

1,80
0,91

Afsnit 8
Gruppe 1

2020

Pkt. 

8. Priserne i punkterne 1, 2 og 3 tillægges pr. flade/pr. rum, 
uanset rumstørrelse .........................................................  kr.  96,15

9. Ekstra underlag, bl.a. ved endevægge, på tværs og imellem 
andre strøer, pr. m ............................................................  kr. 8,93

10.
11.
12.

Opklodsningshøjde over 13 cm ved anvendelse af plastele-
menter tillægges:
Over 13 cm t.o.m. 16 cm, pr. m2  .......................................  kr.
Over 16 cm t.o.m. 19,5 cm, pr. m2  ....................................  kr.
Over 19,5 cm t.o.m. 23 cm, pr. m2  ....................................  kr.
Opklodsningshøjde over 7 cm t.o.m. 13 cm, betales efter 
gruppe 7, pkt. 1.

 12,09
 15,21
 18,37

13. Boring af ekstra huller i gulvunderlag for opklodsnings-
beslag, pr. stk. ..................................................................  kr. 3,49 
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Pkt. 

8. Priserne i punkterne 1, 2 og 3 tillægges pr. flade/pr. rum, 
uanset rumstørrelse .........................................................  kr.  96,15

9. Ekstra underlag, bl.a. ved endevægge, på tværs og imellem 
andre strøer, pr. m ............................................................  kr. 8,93

10.
11.
12.

Opklodsningshøjde over 13 cm ved anvendelse af plastele-
menter tillægges:
Over 13 cm t.o.m. 16 cm, pr. m2  .......................................  kr.
Over 16 cm t.o.m. 19,5 cm, pr. m2  ....................................  kr.
Over 19,5 cm t.o.m. 23 cm, pr. m2  ....................................  kr.
Opklodsningshøjde over 7 cm t.o.m. 13 cm, betales efter 
gruppe 7, pkt. 1.

 12,09
 15,21
 18,37

13. Boring af ekstra huller i gulvunderlag for opklodsnings-
beslag, pr. stk. ..................................................................  kr. 3,49 
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Gulvbrædder.

Lægning af t.o.m. 23 mm tykke gulvmaterialer af fyr, gran, hårdttræ, lamine-
rede brædder af krydsfiner, spånplader og lign. med laminatoverflade eller
finer, overholdelse af 10 brætsmål, sømning fordækt eller fra overside med
minimums afstand 50 cm, endepløjede materialer inkl. forløbning, inddeling
for mønster, udlægning fra midten, gennemlagt i dørhuller, udskæringer for
rør, dørhuller, vinduesnicher og skabe m.v., inkl. merarbejde i forbindelse
med lægning af gulv under radiator, rør, snit ved start og afslutning, limning i
not, endestød og på strøer, når dette kræves i monteringsanvisning, gulve
henlagt med bøjlesystem, ru eller høvlede brædder henlagt med fuger mel-
lem brædderne. Udpakning af gulvmaterialer af plastik eller pap, er indeholdt
i tabelpriserne.

Pkt. Gulvbrædder t.o.m. 16 mm

A B C 

Samlet areal T.o.m.
100 m2

T.o.m.
500 m2

over
500 m2

1. Dækmål fra 60 mm, pr. m2 ............. kr.  51,76  44,18  39,92

2. Dækmål fra 90 mm, pr. m2 ............. kr. 40,27  34,40  31,15

3. Dækmål fra 130 mm, pr. m2 ........... kr.  36,39  31,15  28,22

4. Dækmål fra 150 mm t.o.m. 210 mm,
pr. m2 .............................................. kr.  32,59  27,89  25,28

Gulvbrædder 16 mm t.o.m. 23 mm

5. Dækmål fra 60 mm, pr. m2 ............. kr.  56,43  48,14  43,53

6. Dækmål fra 90 mm, pr. m2 ............. kr.  43,89  37,50  33,95

7. Dækmål fra 130 mm, pr. m2 ........... kr.  39,66  33,95 30,77

8. Dækmål fra 150 mm t.o.m. 210 mm,
pr. m2 .............................................. kr.  35,53 30,39  27,55
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Afsnit 8
Gruppe 2

2020

Gulvbrædder.

Lægning af t.o.m. 23 mm tykke gulvmaterialer af fyr, gran, hårdttræ, lamine-
rede brædder af krydsfiner, spånplader og lign. med laminatoverflade eller 
finer, overholdelse af 10 brætsmål, sømning fordækt eller fra overside med 
minimums afstand 50 cm, endepløjede materialer inkl. forløbning, inddeling 
for mønster, udlægning fra midten, gennemlagt i dørhuller, udskæringer for 
rør, dørhuller, vinduesnicher og skabe m.v., inkl. merarbejde i forbindelse 
med lægning af gulv under radiator, rør, snit ved start og afslutning, limning i 
not, endestød og på strøer, når dette kræves i monteringsanvisning, gulve 
henlagt med bøjlesystem, ru eller høvlede brædder henlagt med fuger mel-
lem brædderne. Udpakning af gulvmaterialer af plastik eller pap, er indeholdt 
i tabelpriserne.

Pkt. Gulvbrædder t.o.m. 16 mm

A B C 

Samlet areal T.o.m.
100 m2

T.o.m.
500 m2

over
500 m2

1. Dækmål fra 60 mm, pr. m2  .............  kr.  51,76  44,18  39,92

2. Dækmål fra 90 mm, pr. m2  .............  kr. 40,27  34,40  31,15

3. Dækmål fra 130 mm, pr. m2  ...........  kr.  36,39  31,15  28,22

4. Dækmål fra 150 mm t.o.m. 210 mm, 
pr. m2  ..............................................  kr.  32,59  27,89  25,28

Gulvbrædder 16 mm t.o.m. 23 mm

5. Dækmål fra 60 mm, pr. m2  .............  kr.  56,43  48,14  43,53

6. Dækmål fra 90 mm, pr. m2  .............  kr.  43,89  37,50  33,95 

7. Dækmål fra 130 mm, pr. m2  ...........  kr.  39,66  33,95 30,77

8. Dækmål fra 150 mm t.o.m. 210 mm, 
pr. m2  ..............................................  kr.  35,53 30,39  27,55
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Afsnit 8
Gruppe 2

2020

Pkt. 

9. Priserne i pkt. 1-8 tillægges pr. flade/pr. rum, uanset størrel-
se .....................................................................................  kr.

  
 96,15

10. Lægning af gulvbrædder med låsesystem og uden limning 
fradrages .............................................................................  
Fradraget beregnes af punkterne 1 t.o.m. 8. 

10%

11. Tykkelser over 23 mm tillægges pr. påbegyndt 7 mm ........... 5%

12. Bøjlegulve tillægges pr. m2  ...............................................  kr. 8,93

 13. Gulvbrædder leveret i længder under 1,80 m tillægges pr. 
m2, når der er over 40% af den samlede levering, iflg. leve-
ringssedler, der er kortere ................................................  kr. 5,39

14. Gulvbrædder udlagt diagonalt i hele rummet, betales efter 
dette afsnit, med følgende tillæg til grundpriserne.
Arealer i rum indtil 100 m2: Tillægges 40% til underlag og 
gulvbrædder, endvidere betales skrå eller buet snit efter pkt. 
6 eller 7 i gruppe 7.
Arealer i rum over 100 m2: Tilkommer alene betaling for skrå 
eller buet snit, efter pkt. 6 eller 7 i gruppe 7.

15A Gulvbrædder udlagt i dørhuller eller vinduesnicher, dybde 
t.o.m. 20 cm betales pr. stk. med ...................................  kr.  16,43

15B Gulvbrædder udlagt i dørhuller eller vinduesnicher ved dyb-
de over 20 cm t.o.m. 40 cm betales pr. stk. med ……….  kr. 
Ved dybder over 40 cm tillægges det overskydende gulv-
arealet.

 26,72

Protokollater.

1. Fuldlimning af gulvbrædder på forud værende underlag ak-
korderes.

2. Dækmål over 210 mm beregnes efter pladegulve i gruppe 3.

Afsnit 8
Gruppe 3

2020

Gulvplader.
Gulve af ubehandlede gipsplader, krydsfiner, spånplader eller andre træfi-
berplader, t.o.m. 22 mm, falsede, med eller uden not og fjer, eller med stum-
pe stød, limet i samlinger og/eller på strøer, udskæringer for rør, dørhuller og 
vinduesnicher, snit ved arealets start og afslutning, gennemlægning i dørhul-
ler, eventuelle løse sløjfer i samlinger, sømmet eller skruet på underlag efter 
monteringsanvisning, er indeholdt i tabelpriserne.

Pkt. A B C 

Samlet areal T.o.m.
100 m2

T.o.m.
500 m2

Over
500 m2

1. Plader pr. m2  ..................................  kr. 28,78 24,39 21,97

2. Plader udlagt uden fastgørelse .......  kr. 24,45 20,74 18,64 

 3. Priserne i punkt 1 og 2 tillægges pr. flade/pr. rum, uanset 
størrelse  ...........................................................................  kr.

  
 96,06

 4. Priserne i pkt. 1 og 2 fradrages ved samlet areal over 200 
m2 i een flade, pr. m2  ........................................................  kr. 1,80

5. Ekstra lag gipsplader t.o.m. 13 mm. tykkelse, udlagt uden 
fastgørelse sammen med første lag, pr. m2  ......................  kr. 13,90

6. Fladetillæg til ekstra lag plader udlagt uden fastgørelse, pr. 
flade/pr. rum, uanset størrelse ..........................................  kr.

  
 32,07

7. Mindre plader end 1 m2, tillægges ......................................... 15%

8. Plader over 22 mm tillægges pr. påbegyndt 7 mm ................ 5%

9. Tillæg for behandlede gulvplader .......................................... 15%

10. Gulvplader udlagt diagonalt i hele rummet, betales efter det-
te afsnit, med følgende tillæg til grundpriserne.
Arealer i rum indtil 100 m2: Tillægges 40% til underlag og 
gulvplader, endvidere betales skrå eller buet snit efter pkt. 6 
eller 7 i gruppe 7.
Arealer i rum over 100 m2: Tilkommer alene betaling for skrå 
eller buet snit efter pkt. 6 eller 7 i gruppe 7.
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Afsnit 8
Gruppe 3

2020

Gulvplader.
Gulve af ubehandlede gipsplader, krydsfiner, spånplader eller andre træfi-
berplader, t.o.m. 22 mm, falsede, med eller uden not og fjer, eller med stum-
pe stød, limet i samlinger og/eller på strøer, udskæringer for rør, dørhuller og 
vinduesnicher, snit ved arealets start og afslutning, gennemlægning i dørhul-
ler, eventuelle løse sløjfer i samlinger, sømmet eller skruet på underlag efter 
monteringsanvisning, er indeholdt i tabelpriserne.

Pkt. A B C 

Samlet areal T.o.m.
100 m2

T.o.m.
500 m2

Over
500 m2

1. Plader pr. m2  ..................................  kr. 28,78 24,39 21,97

2. Plader udlagt uden fastgørelse .......  kr. 24,45 20,74 18,64 

 3. Priserne i punkt 1 og 2 tillægges pr. flade/pr. rum, uanset 
størrelse  ...........................................................................  kr.  96,06

 4. Priserne i pkt. 1 og 2 fradrages ved samlet areal over 200 
m2 i een flade, pr. m2  ........................................................  kr. 1,80

5. Ekstra lag gipsplader t.o.m. 13 mm. tykkelse, udlagt uden 
fastgørelse sammen med første lag, pr. m2  ......................  kr. 13,90

6. Fladetillæg til ekstra lag plader udlagt uden fastgørelse, pr. 
flade/pr. rum, uanset størrelse ..........................................  kr.  32,07

7. Mindre plader end 1 m2, tillægges ......................................... 15%

8. Plader over 22 mm tillægges pr. påbegyndt 7 mm ................ 5%

9. Tillæg for behandlede gulvplader .......................................... 15%

10. Gulvplader udlagt diagonalt i hele rummet, betales efter det-
te afsnit, med følgende tillæg til grundpriserne.
Arealer i rum indtil 100 m2: Tillægges 40% til underlag og 
gulvplader, endvidere betales skrå eller buet snit efter pkt. 6 
eller 7 i gruppe 7.
Arealer i rum over 100 m2: Tilkommer alene betaling for skrå 
eller buet snit efter pkt. 6 eller 7 i gruppe 7.
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Afsnit 8
Gruppe 3

2020

Pkt. 

11A Gulvplader udlagt i dørhuller eller vinduesnicher, dybde 
t.o.m. 20 cm betales pr. stk. med .....................................  kr.  11,76

11B Gulvplader udlagt i dørhuller eller vinduesnicher ved dybde
over 20 cm t.o.m. 40 cm betales pr. stk. med. ..................  kr.
Ved dybder over 40 cm tillægges det overskydende gulv-
arealet.

 18,45

 12. Tillæg for spor i plader til gulvvarme, pr. m2  .....................  kr. 5,92

 13. Fuldlimning af pladegulv mellem 2 lag plader, pr. m2  .......  kr.  13,43

Henvisning

 14. Ekstra fastgørelser udover 10 stk. pr. m² betales efter afsnit 
10, gruppe 2

 15. Ved ekstra lag plader betales nichetillæg som efter øvrige 
plader.

 16. Ekstra lag plader indgår ikke i gradueringsmængden.

Afsnit 8
Gruppe 4

2020

Plastik, polyfilt m.v.

Plastik, polyfilt, korkparkolat, pap eller lignende, udlagt på rengjort underlag,
inkl. midlertidig ophæftning på væg indtil 25 cm, udskæringer, tapet eller li-
met i samlinger, er indeholdt i tabelpriserne.

Pkt. A B C 

Samlet areal T.o.m.
100 m2

T.o.m.
500 m2

Over
500 m2

1. Pr. m2 ............................................. kr. 6,02 5,12 4,59

2. Priserne i pkt. 1, tillægges pr. flade/pr. rum uanset stør-
relse ................................................................................. kr.  24,05

 3A Plastik/polyfilt udlagt i dørhuller eller vinduesnicher, dybde 
t.o.m. 20 cm tillægges pr. stk. ........................................... kr. 2,87 

3B Plastik/polyfilt udlagt i dørhuller eller vinduesnicher, ved
dybde over 20 cm t.o.m. 40 cm betales pr. stk. med......... kr.
Ved dybder over 40 cm tillægges det overskydende gulv-
arealet.

4,25
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Afsnit 8
Gruppe 4

2020

Plastik, polyfilt m.v.

Plastik, polyfilt, korkparkolat, pap eller lignende, udlagt på rengjort underlag, 
inkl. midlertidig ophæftning på væg indtil 25 cm, udskæringer, tapet eller li-
met i samlinger, er indeholdt i tabelpriserne.

Pkt. A B C 

Samlet areal T.o.m.
100 m2

T.o.m.
500 m2

Over
500 m2

1. Pr. m2  .............................................  kr. 6,02 5,12 4,59

2. Priserne i pkt. 1, tillægges pr. flade/pr. rum uanset stør-
relse ................................................................................. kr. 

  
 24,05 

 3A Plastik/polyfilt udlagt i dørhuller eller vinduesnicher, dybde 
t.o.m. 20 cm tillægges pr. stk. ...........................................  kr. 2,87 

3B Plastik/polyfilt udlagt i dørhuller eller vinduesnicher, ved 
dybde over 20 cm t.o.m. 40 cm betales pr. stk. med.........  kr.
Ved dybder over 40 cm tillægges det overskydende gulv-
arealet.

4,25
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Afsnit 8
Gruppe 5

2020

Isolering i gulve.

Isoleringsmateriale af mineraluld, polystyrol og lign. t.o.m. 100 mm udlagt pr. 
lag, mellem eller under strøer, på betonunderlag, mellem gulvbjælker på for-
udværende tråd eller forskalling, inkl. alle snit, udskæringer for rør, opklods-
ning, samt udrigling for rør, dørhuller og vinduesnicher, er indeholdt i tabel-
priserne.

Pkt. A B C 

Samlet areal T.o.m.
100 m2

T.o.m.
500 m2

Over
500 m2

1. Pr. m2  .............................................  kr. 10,48 9,51  9,05

2. Priserne i punkt 1, tillægges pr. flade/pr. rum uanset
størrelse  ...........................................................................  kr.

  
 24,05

3A Isolering t.o.m. 100 mm udlagt i dørhuller eller vinduesni-
cher, dybde t.o.m. 20 cm betales pr. lag, pr. stk. med  
........................................................................................... kr. 4,57

 3B Isolering t.o.m. 100 mm udlagt i dørhuller eller vinduesni-
cher ved dybde over 20 cm t.o.m. 40 cm betales pr. stk. 
med. .................................................................................  kr.
Ved dybder over 40 cm tillægges det overskydende gulv-
arealet.

 7,16
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Afsnit 8
Gruppe 5

2020

Isolering i gulve.

Isoleringsmateriale af mineraluld, polystyrol og lign. t.o.m. 100 mm udlagt pr. 
lag, mellem eller under strøer, på betonunderlag, mellem gulvbjælker på for-
udværende tråd eller forskalling, inkl. alle snit, udskæringer for rør, opklods-
ning, samt udrigling for rør, dørhuller og vinduesnicher, er indeholdt i tabel-
priserne.

Pkt. A B C 

Samlet areal T.o.m.
100 m2

T.o.m.
500 m2

Over
500 m2

1. Pr. m2  .............................................  kr. 10,48 9,51  9,05

2. Priserne i punkt 1, tillægges pr. flade/pr. rum uanset
størrelse  ...........................................................................  kr.  24,05

3A Isolering t.o.m. 100 mm udlagt i dørhuller eller vinduesni-
cher, dybde t.o.m. 20 cm betales pr. lag, pr. stk. med 
........................................................................................... kr. 4,57

 3B Isolering t.o.m. 100 mm udlagt i dørhuller eller vinduesni-
cher ved dybde over 20 cm t.o.m. 40 cm betales pr. stk. 
med. .................................................................................  kr.
Ved dybder over 40 cm tillægges det overskydende gulv-
arealet.

 7,16
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Afsnit 8
Gruppe 6

2020

Undergulve.

Undergulve af mineraluldsplader med pålimet træfiberplader eller poly-
styrolplader, udlagt på oprettet underlag, falsede eller med stumpe stød, ud-
skæringer for rør, snit ved arealets start og afslutning og arbejde i for-
bindelse med lægning af gulv under radiator eller rør, samt udrigling for rør,
er indeholdt i tabelpriserne.

Pkt. A B C 

Samlet areal T.o.m.
100 m2

T.o.m.
500 m2

Over
500 m2

1. Tykkelse t.o.m. 50 mm ................... kr.  11,47 10,69 9,78

2. Tykkelse t.o.m. 75 mm ................... kr.  12,29  11,30 10,31 

3. Tykkelse t.o.m. 100 mm ................. kr.  13,01 11,94 10,93

4. Priserne i pkt. 1, 2 og 3 tillægges pr. flade/pr. rum uanset
størrelse ........................................................................... kr.  24,05

 5A Undergulve t.o.m. 100 mm mineraluldsplader med pålimet
træfiberplader eller polystyrolplader udlagt i dørhuller eller
vinduesnicher, dybde t.o.m. 20 cm betales pr. stk. med ... kr. 11,77

5B Undergulve t.o.m. 100 mm mineraluldsplader med pålimet
træfiberplader eller polystyrolplader udlagt i dørhuller eller
vinduesnicher, ved dybde over 20 cm t.o.m. 40 cm betales
pr. stk. med ....................................................................... kr.
Ved dybder over 40 cm tillægges det overskydende gulv-
arealet.

 15,05

6. Plastrørstykker i mineraluldsplader der anbringes så de støt-
ter mod masonitten, inkl. afkortning, pr. stk. ..................... kr.  4,09
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Afsnit 8
Gruppe 6

2020

Undergulve.

Undergulve af mineraluldsplader med pålimet træfiberplader eller poly-
styrolplader, udlagt på oprettet underlag, falsede eller med stumpe stød, ud-
skæringer for rør, snit ved arealets start og afslutning og arbejde i for-
bindelse med lægning af gulv under radiator eller rør, samt udrigling for rør, 
er indeholdt i tabelpriserne.

Pkt. A B C 

Samlet areal T.o.m.
100 m2

T.o.m.
500 m2

Over
500 m2

1. Tykkelse t.o.m. 50 mm ...................  kr.  11,47 10,69 9,78

2. Tykkelse t.o.m. 75 mm ...................  kr.  12,29  11,30 10,31 

3. Tykkelse t.o.m. 100 mm .................  kr.  13,01 11,94 10,93

4. Priserne i pkt. 1, 2 og 3 tillægges pr. flade/pr. rum uanset 
størrelse  ...........................................................................  kr.  24,05 

 5A Undergulve t.o.m. 100 mm mineraluldsplader med pålimet 
træfiberplader eller polystyrolplader udlagt i dørhuller eller 
vinduesnicher, dybde t.o.m. 20 cm betales pr. stk. med ...  kr. 11,77

5B Undergulve t.o.m. 100 mm mineraluldsplader med pålimet 
træfiberplader eller polystyrolplader udlagt i dørhuller eller 
vinduesnicher, ved dybde over 20 cm t.o.m. 40 cm betales 
pr. stk. med .......................................................................  kr.
Ved dybder over 40 cm tillægges det overskydende gulv-
arealet.

 15,05

6. Plastrørstykker i mineraluldsplader der anbringes så de støt-
ter mod masonitten, inkl. afkortning, pr. stk. .....................  kr.  4,09 
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Afsnit 8
Gruppe 7

2020

Pkt. Tillægspriser.

1. Opklodsninger over 70 mm pr. påbegyndt cm betales med,
pr. m2 ................................................................................ kr. 1,80

2. Opklodsninger med mursten og evt. mørtel t.o.m. 70 mm,
pr. m2 ................................................................................ kr. 3,13

3. Opklodsning med beton t.o.m. 70 mm, pr. m2 .................. kr. 5,39

4. Hvor den gennemsnitlige sømafstand er under 50 cm, til-
lægges pr. påbegyndt 10 cm mindre afstand ........................
Tillægget beregnes af m2-priserne på gulvbrædder og gulv-
plader.

5%

5. Blanding af beton eller mørtel samt indbæring til etager ak-
korderes

6. Skrå snit i gulvbrædder eller gulvplader inkl. nødvendig un-
derlag, pr. m ..................................................................... kr.
Ingen snit måles under 1 m.

 15,71

7. Buet snit i gulvbrædder eller gulvplader, inkl. nødvendig un-
derlag, pr. m ..................................................................... kr.
Ingen snit måles under 1 m.

 22,41

8. Afdækning af færdig gulv med pap eller plast samt nødven-
dige udskæringer, inkl. lim/tape, pr. m2 ............................ kr. 4,51

9. Tæt tilpasning af gulvbrædder eller gulvplader som står syn-
lig mod tilstødende bygningsdele, f.eks. frisebrædder, andet
gulvmateriale, gulve i forskellige retninger, pr. m .............. kr.
Ingen snit måles under 1 m.

6,73

10. Snit for retning af skæve strøer, pr. stk. ........................... kr. 1,10

11. Kræves plastik trukket under rør, pr. m2 ........................... kr. 1,10
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Afsnit 8
Gruppe 7

2020

Pkt. Tillægspriser.

1. Opklodsninger over 70 mm pr. påbegyndt cm betales med, 
pr. m2  ................................................................................  kr. 1,80

2. Opklodsninger med mursten og evt. mørtel t.o.m. 70 mm, 
pr. m2  ................................................................................  kr. 3,13

3. Opklodsning med beton t.o.m. 70 mm, pr. m2  ..................  kr. 5,39

4. Hvor den gennemsnitlige sømafstand er under 50 cm, til-
lægges pr. påbegyndt 10 cm mindre afstand ........................
Tillægget beregnes af m2-priserne på gulvbrædder og gulv-
plader.

5%

5. Blanding af beton eller mørtel samt indbæring til etager ak-
korderes 

6. Skrå snit i gulvbrædder eller gulvplader inkl. nødvendig un-
derlag, pr. m .....................................................................  kr.
Ingen snit måles under 1 m.

 15,71

7. Buet snit i gulvbrædder eller gulvplader, inkl. nødvendig un-
derlag, pr. m .....................................................................  kr.
Ingen snit måles under 1 m.

 22,41

8. Afdækning af færdig gulv med pap eller plast samt nødven-
dige udskæringer, inkl. lim/tape, pr. m2  ............................  kr. 4,51

9. Tæt tilpasning af gulvbrædder eller gulvplader som står syn-
lig mod tilstødende bygningsdele, f.eks. frisebrædder, andet 
gulvmateriale, gulve i forskellige retninger, pr. m ..............  kr.
Ingen snit måles under 1 m. 

6,73

10. Snit for retning af skæve strøer, pr. stk. ...........................  kr. 1,10

11. Kræves plastik trukket under rør, pr. m2  ...........................  kr. 1,10
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Afsnit 8
Gruppe 7

2020

Pkt. Tillægspriser.

12. Strimler af isolering udlagt mellem strøer, (lydisolering) iso-
leringsstrimler ved kanter, over/under rør og lign.,
pr. m .................................................................................  kr. 2,81

13. Kitning, pr. m2  ...................................................................  kr.  3,13

14. Kitning enkeltbræt, pr. m ..................................................  kr. 0,99 

15. Underlag over 50 cm2 tillægges pr. påbegyndt 25 cm2, pr. 
m2  .....................................................................................  kr. 1,95 

16. Kræves plast, polyfilt, pap eller lignende, ført mere end 25 
cm op ad væg, betales det overskydende med m2-prisen ef-
ter tabelpriserne.

17. Radiatorben tillægges, pr. stk. ..........................................  kr.  7,17

Afsnit 8
Gruppe 8

2020

Trapezplader i etageadskillelse.
Udlægning af trapez plader t.o.m. 0,7 mm i etageadskillelse, udlagt på forud
værende underlag, uanset overfladebehandling, med profilhøjde t.o.m. 50
mm, fastgjort med indtil 10 skruer/boreskruer pr m² i t.o.m. 4 mm godstykkel-
se, samt lige snit i randarealerne er indeholdt i priserne. 

Pkt. A B C 

Samlet areal T.o.m.
100 m2

T.o.m.
500 m2

Over
500 m2

1. Plader pr. m2 .................................. kr. 29,76 25,24 22,70

 2. Priserne i punkt 1 tillægges pr. flade/pr. rum, uanset størrel-
se ..................................................................................... kr.  88,75

 3. Synlige skrå snit, pr. m ..................................................... kr.  16,66

4. Skjulte skrå snit, pr. m ...................................................... kr.  11,10

5. Bånd udlagt inden udlægning, pr. m ................................. kr. 0,75 

Henvisninger.

6. Skruer udover det indeholdte betales efter afsnit 10, gruppe
2 

7. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1

8. Løst udlagte gipsplader betales efter afsnit 8, gruppe 3,
punkt 2
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Afsnit 8
Gruppe 8

2020

Trapezplader i etageadskillelse.
Udlægning af trapez plader t.o.m. 0,7 mm i etageadskillelse, udlagt på forud 
værende underlag, uanset overfladebehandling, med profilhøjde t.o.m. 50 
mm, fastgjort med indtil 10 skruer/boreskruer pr m² i t.o.m. 4 mm godstykkel-
se, samt lige snit i randarealerne er indeholdt i priserne. 

Pkt. A B C 

Samlet areal T.o.m.
100 m2

T.o.m.
500 m2

Over
500 m2

1. Plader pr. m2  ..................................  kr. 29,76 25,24 22,70

 2. Priserne i punkt 1 tillægges pr. flade/pr. rum, uanset størrel-
se .....................................................................................  kr.  88,75

 3. Synlige skrå snit, pr. m .....................................................  kr.  16,66

4. Skjulte skrå snit, pr. m ......................................................  kr.  11,10

5. Bånd udlagt inden udlægning, pr. m .................................  kr. 0,75 

Henvisninger.

6. Skruer udover det indeholdte betales efter afsnit 10, gruppe 
2 

7. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1

8. Løst udlagte gipsplader betales efter afsnit 8, gruppe 3, 
punkt 2
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Afsnit 8
Gruppe 9

2020

Sandunderlag.

Sandet leveres fordelt i etagernes rum. Mesteren leverer de til afretningen
nødvendige hjælpemidler.

Pkt.

1. Priserne gradueres efter nedenstående skala i forhold til de
mængder, der indgår i den tildelte akkord.
Under 50 m2, tillægges ..........................................................
Under 75 m2, tillægges ..........................................................
Under 100 m2, tillægges ........................................................
Under 125 m2, tillægges ........................................................
Under 150 m2, tillægges.........................................................
Over 350 m2, fradrages .........................................................
Over 500 m2, fradrages .........................................................
Over 750 m2, fradrages .........................................................
Over 1250 m2, fradrages .......................................................
Over 2000 m2, fradrages .......................................................

25%
18%
10%

5%
2%
2%
3%
4%
5%
6%

2. Indvagning, pr. stk. lejlighed ............................................. kr.  44,99

3. Udlægning og afretning af sand t.o.m. 50 mm tykkelse, pr.
m2 ..................................................................................... kr. 8,56

4. For de enkelte gulves omkreds eller begrænsning, tillægges
pr. m ................................................................................. kr. 3,36

5. Udlægning af tykkere sandlag end 50 mm tillægges m2-pris 
og omkredspris pr. påbegyndt 15 mm større tykkelse ........... 10%

6. Lettere afretning med sand til udfyldning af ujævnheder i be-
ton, som underlag for mineraluldslamelplader betales efter
punkt 3, med et fradrag på .................................................... 30%

 7. For rum under 8 m2 gulvareal tillægges m2-pris og omkreds-
pris ........................................................................................ 25%
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Afsnit 8
Gruppe 9

2020

Sandunderlag.

Sandet leveres fordelt i etagernes rum. Mesteren leverer de til afretningen 
nødvendige hjælpemidler.

Pkt. 

1. Priserne gradueres efter nedenstående skala i forhold til de 
mængder, der indgår i den tildelte akkord.
Under 50 m2, tillægges ..........................................................
Under 75 m2, tillægges ..........................................................
Under 100 m2, tillægges ........................................................
Under 125 m2, tillægges ........................................................
Under 150 m2, tillægges.........................................................
Over 350 m2, fradrages .........................................................
Over 500 m2, fradrages .........................................................
Over 750 m2, fradrages .........................................................
Over 1250 m2, fradrages .......................................................
Over 2000 m2, fradrages .......................................................

25%
18%
10%

5%
2%
2%
3%
4%
5%
6%

2. Indvagning, pr. stk. lejlighed .............................................  kr.  44,99 

3. Udlægning og afretning af sand t.o.m. 50 mm tykkelse, pr. 
m2  .....................................................................................  kr. 8,56

4. For de enkelte gulves omkreds eller begrænsning, tillægges 
pr. m .................................................................................  kr. 3,36

5. Udlægning af tykkere sandlag end 50 mm tillægges m2-pris 
og omkredspris pr. påbegyndt 15 mm større tykkelse ........... 10%

6. Lettere afretning med sand til udfyldning af ujævnheder i be-
ton, som underlag for mineraluldslamelplader betales efter 
punkt 3, med et fradrag på .................................................... 30%

 7. For rum under 8 m2 gulvareal tillægges m2-pris og omkreds-
pris  ........................................................................................ 25%
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Afsnit 8
Gruppe 9

2020

Pkt. 

8A Sandunderlag udlagt i dørhuller eller vinduesnicher, dybde 
t.o.m. 20 cm betales pr. stk. med ......................................  kr. 11,77

8B Sandunderlag udlagt i dørhuller eller vinduesnicher, ved 
dybde over 20 cm t.o.m. 40 cm betales pr. stk. med ........  kr.
Ved dybder over 40 cm tillægges det overskydende gulv-
arealet.

 15,48

Afsnit 8
Gruppe 10

2020

Stavegulve.

Priser for lægning af stavegulve af almindelige hårde træsorter såsom eg, 
bøg eller lign.. 

For lægning og afpudsning af almindelige stavegulve med stave af indtil 2,6 
cm tykkelse, leverede fra maskine med fjeder og not, færdige til nedlægning.

Pkt. A B C D 

Gulvenes størrelse i m2 t.o.m.

Prisen i kr. pr. cm2 og
pr. stk. fra
Stavens mål i cm2

3,94 m2 7,88 m2 13,79 m2 25,61 m2

1. 120 cm2, pr. m2  ...........  kr. 63,35 55,12 46,52 41,51

2. 170 cm2, pr. m2  ...........  kr. 62,35 54,02 45,64 40,26

3. 218,9 cm2, pr. m2  ........  kr. 61,47 53,44 44,73 39,03

4. 273,6 cm2, pr. m2  ........  kr. 60,18 51,83 43,40 37,78

5. 342 cm2, pr. m2  ...........  kr. 59,03 50,49 42,00 36,65

6. 444,6 cm2, pr. m2  ........  kr. 58,31 49,93 41,37 35,90

7. 581,4 cm2, pr. m2  ........  kr. 56,89 48,62 40,44 34,88

8. 820,8 cm2, pr. m2  ........  kr. 55,87 47,39 39,03 33,49
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Afsnit 8
Gruppe 10

2020

Stavegulve.

Priser for lægning af stavegulve af almindelige hårde træsorter såsom eg, 
bøg eller lign.. 

For lægning og afpudsning af almindelige stavegulve med stave af indtil 2,6 
cm tykkelse, leverede fra maskine med fjeder og not, færdige til nedlægning.

Pkt. A B C D 

Gulvenes størrelse i m2 t.o.m.

Prisen i kr. pr. cm2 og
pr. stk. fra
Stavens mål i cm2

3,94 m2 7,88 m2 13,79 m2 25,61 m2

1. 120 cm2, pr. m2  ...........  kr. 63,35 55,12 46,52 41,51

2. 170 cm2, pr. m2  ...........  kr. 62,35 54,02 45,64 40,26

3. 218,9 cm2, pr. m2  ........  kr. 61,47 53,44 44,73 39,03

4. 273,6 cm2, pr. m2  ........  kr. 60,18 51,83 43,40 37,78

5. 342 cm2, pr. m2  ...........  kr. 59,03 50,49 42,00 36,65

6. 444,6 cm2, pr. m2  ........  kr. 58,31 49,93 41,37 35,90

7. 581,4 cm2, pr. m2  ........  kr. 56,89 48,62 40,44 34,88

8. 820,8 cm2, pr. m2  ........  kr. 55,87 47,39 39,03 33,49
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Afsnit 8
Gruppe 10

2020

Pkt. E F G H 

Gulvenes størrelse i m2 t.o.m.

Prisen i kr. pr. cm2 og pr. 
stk. fra
Stavens mål i cm2

39,4 m2 68,95 
m2

118,2 m2
Over

118,2 m2

1. 120 cm2, pr. m2  ...........  kr. 38,53 35,70 34,41 33,01

2. 170 cm2, pr. m2  ...........  kr. 37,66 34,75 33,82 32,09

3. 218,9, cm2, pr. m2  .......  kr. 36,33 33,50 31,91 30,69

4. 273,6 cm2, pr. m2  ........  kr. 35,05 32,26 30,68                                                                                                                                   29,34

5. 342 cm2, pr. m2  ...........  kr. 33,82 30,90 29,34  28,12

6. 444,6 cm2, pr. m2  ........  kr. 33,17 30,35 28,12  27,45

7. 581,4 cm2, pr. m2  ........  kr. 31,91 29,01 27,45  26,39

8. 820,8 cm2, pr. m2  ........  kr. 30,68 27,80 26,39  24,98

Afsnit 8
Gruppe 10

2020

Pkt. Tillægspriser.

9. Henlægges stavene parallelt, fradrages ................................ 15%

10. For hver 3,3 mm, staven bliver tykkere end i tabellen anført, 
tillægges, pr. m2  ...............................................................  kr. 0,61

11. Til ovennævnte priser er det en forudsætning, at afpudsnin-
gen finder sted samtidig med, at gulvet lægges.

12. For stavgulve henlagte uden afpudsning, fradrages prisen ... 20%

13. Hvor fugerne i stavgulve fordres limede, tillægges for de li-
mede arealer, pr. m2  .........................................................  kr.  11,06

14. For tætningslister at anbringe, pr. m .................................  kr.  2,05 

15. For hjørner i tætningslister, pr. stk. hjørne ........................  kr.  2,05 

16. Kommer der friser omkring stavegulve, måles disse med ind 
under kvadratmålet, samt tillægges, når stavene omskæres, 
notes eller fjedres over enderne med håndkraft, pr. m. ....  kr. 12,98

17. For hver samling, såvel stump som smig, pr. stk. .............  kr. 1,90

18. Er stavene notede i begge kanter, og løse sløjfer anvendes, 
tillægges, pr. m2  ...............................................................  kr. 5,69

19. Hvor stave slutter op omkring kaminer, ved skydedøre eller 
tilstødende gulve samt andre steder, hvor stavene tæt til-
passes, tillægges, pr. løbende m ......................................  kr. 12,98

20. Hvor gulvene tilpasses om fritstående søjler, betales om-
skæringen, pr. stk. ............................................................  kr.

  
 22,00

21.
22.

For nedskæring af dørtrin betales:
For dobbelte døre, pr. stk. ................................................  kr.
For enkelte døre, pr. stk. ..................................................  kr.

 35,05
 22,00
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Afsnit 8
Gruppe 10

2020

Pkt. Tillægspriser.

9. Henlægges stavene parallelt, fradrages ................................ 15%

10. For hver 3,3 mm, staven bliver tykkere end i tabellen anført, 
tillægges, pr. m2  ...............................................................  kr. 0,61

11. Til ovennævnte priser er det en forudsætning, at afpudsnin-
gen finder sted samtidig med, at gulvet lægges.

12. For stavgulve henlagte uden afpudsning, fradrages prisen ... 20%

13. Hvor fugerne i stavgulve fordres limede, tillægges for de li-
mede arealer, pr. m2  .........................................................  kr.  11,06

14. For tætningslister at anbringe, pr. m .................................  kr.  2,05 

15. For hjørner i tætningslister, pr. stk. hjørne ........................  kr.  2,05 

16. Kommer der friser omkring stavegulve, måles disse med ind 
under kvadratmålet, samt tillægges, når stavene omskæres, 
notes eller fjedres over enderne med håndkraft, pr. m. ....  kr. 12,98

17. For hver samling, såvel stump som smig, pr. stk. .............  kr. 1,90

18. Er stavene notede i begge kanter, og løse sløjfer anvendes, 
tillægges, pr. m2  ...............................................................  kr. 5,69

19. Hvor stave slutter op omkring kaminer, ved skydedøre eller 
tilstødende gulve samt andre steder, hvor stavene tæt til-
passes, tillægges, pr. løbende m ......................................  kr. 12,98

20. Hvor gulvene tilpasses om fritstående søjler, betales om-
skæringen, pr. stk. ............................................................  kr.  22,00

21.
22.

For nedskæring af dørtrin betales:
For dobbelte døre, pr. stk. ................................................  kr.
For enkelte døre, pr. stk. ..................................................  kr.

 35,05
 22,00
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Afsnit 8
Gruppe 10

2020

Pkt. Tillægspriser.

23. Hvor der nedlægges friser, som forbinder 2 gulve med hin-
anden, betales disse som 2 friser.

24. Indfatninger og sokler at afskære eller gulvet at tilpasse, pr. 
stk. ....................................................................................  kr.  6,30

25. For gulve henlagt i asfalt tillægges 15% - dog ikke under, pr. 
m2    ..................................................................................... kr.
(anvendes varm asfalt, skal denne leveres varm til svende-
ne).

3,80

26. Udsætning af gulve med varm voks og afskrabning,
pr. m2, ...............................................................................  kr. 5,54

27. For boning med kold voks, pr. m2  .....................................  kr.  6,30

28. For udsætning med varm voks samt afslibning med leve-
rede stålspåner og boning, når arbejdet udføres samtidigt, 
pr. m2  ................................................................................  kr. 8,69

29. For behandling af gulve med linolie eller lign., pr. m2, ......  kr. 1,35 

30. For behandling af gulve med parketgrunder, pr. m2  .........  kr. 1,74

31. For behandling af gulve med plastikolie/Ytonit, Syneteco, 
Ylan eller lign.) betales første gang, pr. m2  .......................  kr.
Evt. efterfølgende gange, pr. m2  .......................................  kr.

1,59
1,74 

32. For udsætning af gulve med kold voks og afbørstning, 
pr. m2  ................................................................................  kr.

 5,23

33. For udsætning af gulve med kold voks og afbørstning samt 
boning med nødvendig påsmøring af voks, når arbejdet ud-
føres samtidigt, pr. m2 .......................................................  kr.  8,36

34. Det forudsættes, at gulvene før henlægningen er leverede 
rengjorte.

Afsnit 8
Gruppe 10

2020

Pkt. Tillægspriser.

35. Ved udlægning af stavegulve i dørhuller eller vindues-
nicher, dybde t.o.m. 20 cm, tillægges gulvarealet pr. stk. 
0,5 m2. 
Ved dybder over 20 cm tillægges det overskydende lige-
ledes gulvarealet.

36. For alt arbejde ved villaer og andre bebyggelser på indtil 
150 m2 sammenlagt bebygget areal, der udføres som per-
manent arbejde, betales et tillæg på .....................................
Tillægget bortfalder dog, når flere bygninger udføres fort-
løbende efter samme tegning og i samme byggeområde.
For tildannelsesarbejder, der udføres samtidig til flere villaer 
og mindre bebyggelser, betales tillægget ikke.

10%

Henvisning.

37. Finder støvbinding sted, betales som anført i afsnit 8, grup-
pe 11, linjerne 54 og 55.
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Afsnit 8
Gruppe 10

2020

Pkt. Tillægspriser.

35. Ved udlægning af stavegulve i dørhuller eller vindues-
nicher, dybde t.o.m. 20 cm, tillægges gulvarealet pr. stk. 
0,5 m2. 
Ved dybder over 20 cm tillægges det overskydende lige-
ledes gulvarealet.

36. For alt arbejde ved villaer og andre bebyggelser på indtil 
150 m2 sammenlagt bebygget areal, der udføres som per-
manent arbejde, betales et tillæg på .....................................
Tillægget bortfalder dog, når flere bygninger udføres fort-
løbende efter samme tegning og i samme byggeområde.
For tildannelsesarbejder, der udføres samtidig til flere villaer 
og mindre bebyggelser, betales tillægget ikke.

10%

Henvisning.

37. Finder støvbinding sted, betales som anført i afsnit 8, grup-
pe 11, linjerne 54 og 55.
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Afsnit 8
Gruppe 11

2020

Flisegulve.

Priser for lægning af flisegulve - vinyl-, kork-, linoleum- og gummifliser.

Pkt. A B C D E F G 

Gulvenes størrelse i m2 indtil Over

6,00 8,00 14,00 25,00 40,00 70,00 70,00

1. Indtil 12 enhed-
er, pr. m2 ....... kr. 40,62 33,82  24,08  18,06  17,27  15,05  13,58

2. Indtil 15 enhed-
er, pr. m2 ...... kr.  44,64 37,27  26,46  19,87  19,11  16,55 14,91

3. Indtil 20 enhed-
er, pr. m2 ...... kr. 50,87 42,28 30,10 22,58 21,64 18,76 17,04

4. Indtil 30 enhed-
er, pr. m2 ...... kr.  58,98 49,04 34,88 26,21 25,12 21,84 19,67

Tillægspriser.

5. Linofliser med jutebagside tillægges grundprisen,
pr. m2, ................................................................................ kr.  6,02

6. Linofliser med papbagside fradrages grundprisen,
pr. m2 ................................................................................ kr. 2,97 

7. Vinyl - og linoleumsfliser over 3,2 mm indtil 7 mm tillægges
grundprisen ........................................................................... 10%

8. Korkfliser over 8 mm tillægges grundprisen .......................... 10%

9. Korkfliser, der stiftes fast, fradrages grundprisen .................. 10%

10. Ved lægning af diagonalt samt sildebensmønster tillægges
grundprisen ........................................................................... 10%
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Afsnit 8
Gruppe 11

2020

Flisegulve.

Priser for lægning af flisegulve - vinyl-, kork-, linoleum- og gummifliser.

Pkt. A B C D E F G 

Gulvenes størrelse i m2 indtil Over

6,00 8,00 14,00 25,00 40,00 70,00 70,00

1. Indtil 12 enhed-
er, pr. m2  ....... kr. 40,62 33,82  24,08  18,06  17,27  15,05  13,58

2. Indtil 15 enhed-
er, pr. m2  ......  kr.  44,64 37,27  26,46  19,87  19,11  16,55 14,91

3. Indtil 20 enhed-
er, pr. m2  ......  kr. 50,87 42,28 30,10 22,58 21,64 18,76 17,04

4. Indtil 30 enhed-
er, pr. m2  ......  kr.  58,98 49,04 34,88 26,21 25,12 21,84 19,67 

Tillægspriser.

5. Linofliser med jutebagside tillægges grundprisen, 
pr. m2, ................................................................................ kr.  6,02 

6. Linofliser med papbagside fradrages grundprisen, 
pr. m2  ................................................................................  kr. 2,97 

7. Vinyl - og linoleumsfliser over 3,2 mm indtil 7 mm tillægges 
grundprisen ........................................................................... 10%

8. Korkfliser over 8 mm tillægges grundprisen .......................... 10%

9. Korkfliser, der stiftes fast, fradrages grundprisen .................. 10%

10. Ved lægning af diagonalt samt sildebensmønster tillægges 
grundprisen ........................................................................... 10%
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Afsnit 8
Gruppe 11

2020

Pkt. Regler for lægning af flisegulve.

11. Hovedregel: Lægning på velafrettet, plant underlag, fast-
klæbet med asfaltklæbemasse, linoleumscement, Holm-
sundlim eller tilsvarende klæbemidler.

12. Gulvene lagt parallelt også i forbandt af kvadratiske eller 
rektangulære lige store enheder i nedennævnte udførelses-
måder.

13. Normale gulve: En eller to farver, herunder skaktavl og til-
svarende enkle og regelmæssige udførelsesmåder, betales 
med grundpris. (Se figur 1 i Hvidbog).

14. Mønstergulve af lige store enheder: Andre mønstre end 
ovennævnte betales med et procenttillæg til grundpriserne, 
der svarer til den procentdel, som fliserne i den eller de afvi-
gende farver udgør af det samlede areal. (Se figur 2, 3, 4 og 
5 i Hvidbog).

15. Mønstergulve af ulige store enheder: Betales med den 
grundpris der gælder for “basispladerne” (dvs. den plade-
størrelse, der danner “bunden” i mønstret) med følgende til-
læg.

a) for mellemliggende borter, der leveres tilskårne,
pr. m ..........................................................................  kr.

b) for “brikker” indtil 5 cm i kvadrat, der leveres
tilskårne, pr, stk. ........................................................  kr.

c) for “brikker” over 5 cm i kvadrat, der leveres
tilskårne, pr. stk. ........................................................  kr.

Ved “mellemliggende borter” forstås enhver mellem basis-
pladerne liggende enhed, der er smallere, men lige så lang 
(evt. længere) end basispladen.
Ved “brikker” forstås enhver kvadratisk eller rektangulær 
enhed, der er mindre end basispladen.

3,71

0,92 

0,62 

Afsnit 8
Gruppe 11

2020

Pkt. Regler for lægning af flisegulve.

16. Alle anførte akkordpriser for såvel underlag- som gulvlæg-
ningsmaterialer er beregnet på kurante materialer. I andre
tilfælde akkorderes særskilt.

Tillægspriser vedr. alt gulvarbejde.

17. Dør- og vinduesindfatninger, hvor der skæres til og ikke på-
sættes lister, samt faststående rør og ben eller lign. betales
med, pr. stk. ...................................................................... kr. 2,74

18. Lem, pr. stk. ...................................................................... kr.  33,82

19. Måttehul, pr. stk. ............................................................... kr.  19,96

20. Wc-kumme, pr. stk. .......................................................... kr.  13,58

21. Påsætning af rørkrave, pr. stk. ......................................... kr. 2,25

22. Faststående komfurer, pr. stk. .......................................... kr.  12,17

23. Søjler, vindeltrapper, fritstående, pr. stk. .......................... kr.  12,17

24. For forøget arbejde ved lægning af gulve, efter varme-
ovnene er opstillede, pr. stk. ............................................. kr.  12,65

25. For forøget arbejde ved lægning af gulve, efter varme-
ovnene er ophængte, pr. stk. ............................................ kr. 6,61

26. For lægning af gulve i skabe tillægges, pr. stk. ................ kr.  12,33

27. Indfatning afkortet, pr. stk. ................................................ kr. 3,71

28. Tilskæring langs vægge, alm. tæt, pr. m .......................... kr. 3,71

29. Tilskæring langs vægge, diagonal og sildeben, pr. m ...... kr.  6,02

30. Tilskæring langs vægge, forbandtsider, pr. m .................. kr.  6,02

31. Fremspring betales med yderligere, pr. m ........................ kr. 1,66 

32. Krumme snit. pr. m ........................................................... kr. 10,53 
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Pkt. Regler for lægning af flisegulve.

16. Alle anførte akkordpriser for såvel underlag- som gulvlæg-
ningsmaterialer er beregnet på kurante materialer. I andre 
tilfælde akkorderes særskilt.

Tillægspriser vedr. alt gulvarbejde.

17. Dør- og vinduesindfatninger, hvor der skæres til og ikke på-
sættes lister, samt faststående rør og ben eller lign. betales 
med, pr. stk. ......................................................................  kr. 2,74

18. Lem, pr. stk. ......................................................................  kr.  33,82

19. Måttehul, pr. stk. ...............................................................  kr.  19,96

20. Wc-kumme, pr. stk. ..........................................................  kr.  13,58

21. Påsætning af rørkrave, pr. stk. .........................................  kr. 2,25

22. Faststående komfurer, pr. stk. ..........................................  kr.  12,17

23. Søjler, vindeltrapper, fritstående, pr. stk. ..........................  kr.  12,17

24. For forøget arbejde ved lægning af gulve, efter varme-
ovnene er opstillede, pr. stk. .............................................  kr.  12,65

25. For forøget arbejde ved lægning af gulve, efter varme-
ovnene er ophængte, pr. stk. ............................................  kr. 6,61

26. For lægning af gulve i skabe tillægges, pr. stk. ................  kr.  12,33

27. Indfatning afkortet, pr. stk. ................................................  kr. 3,71

28. Tilskæring langs vægge, alm. tæt, pr. m ..........................  kr. 3,71

29. Tilskæring langs vægge, diagonal og sildeben, pr. m ......  kr.  6,02

30. Tilskæring langs vægge, forbandtsider, pr. m ..................  kr.  6,02

31. Fremspring betales med yderligere, pr. m ........................  kr. 1,66 

32. Krumme snit. pr. m ...........................................................  kr. 10,53 
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Pkt. Tillægspriser vedr. alt gulvarbejde.

33. For udskæring uden om fast inventar betales yderligere, pr. 
m ......................................................................................  kr. 1,35 

33A Ved udlægning af flisegulve i dørhuller eller vinduesnicher, 
dybde t.o.m. 20 cm tillægges gulvarealet pr. stk. 0,5 m2. 
Ved dybder over 20 cm, tillægges det overskydende lige-
ledes gulvarealet.

Dørtrin.

34. Belægning på dørtrin med leverede tildannede skinner eller 
egetræslister samt påsætning af fejelister:

35. På enkelte døre, pr. stk. ...................................................  kr.  36,54

36. På dobbelte døre, pr. stk. ..................................................  kr.  56,39 

Korkpanel.

37. I længder indtil 12 cm højde, pr. m ...................................  kr.  6,02 

38. Med hulkel, 5-10 cm højde, pr. m .....................................  kr.  7,54

39. Hjørner samt afslutninger ved indfatninger, pr. stk. ..........  kr. 3,71

Vinylfodpanel.

40. Alle priser er gældende for bløde og smidige materialer, 
som f.eks. Mipolam, plastikkant og tilsvarende, opsat i nor-
male opvarmede rum - fodpanelets væghøjde indtil 12 cm.

41. Overbredde på fod- og hulkelpanel betales med et tillæg af 
7,0 øre for hver påbegyndt cm, som det sammenlagte mål 
(fod + panel) overstiger 15 cm.

42. Fodlisteprofiler opsat, efter gulvmaterialet er lagt, pr. m, pr. 
samling, pr. gæring (se figur 10 i Hvidbog) .......................  kr. 5,37
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Pkt. Vinylfodpanel.

43. Fodlisteprofiler opsat, før gulvmaterialer lægges, pr. m, pr. 
samling, pr. gæring (se figur 11 og 13 i Hvidbog) .............  kr. 7,54

44. Fodlisteprofiler med læbe, opsat efter snorslag, klæbet til 
gulv, pr. m, pr. samling, pr. gæring 
(Se figur 12 i Hvidbog) ......................................................  kr. 8,98

45. Fodlisteprofiler med læbe, opsat uden snorslag, klæbet til 
væg, pr. samling, pr. gæring .............................................  kr. 8,98

46. Tillæg for opsætning efter snorslag og med klæbning til bå-
de væg og gulv .................................................................  kr. 1,52

47. Fodpanel af fliser (sokler) indtil 12 cm, pr. m ....................  kr. 7,54

48. Tillæg for gene ved lægning i hulkel, pr. m .......................  kr. 1,66 

49. Hvor lægning af bort i hulkel fortsættes op ad væggen, beta-
les yderligere prisen for fodpanel.

50. Hvor fliser lægges i vinylfodpanel med læbe, betales for-
uden den almindelige tilskæring for ilægningen, pr. stk.....  kr. 1,06 

51. Samlinger og afslutninger ved indfatninger, pr. stk. ..........  kr. 3,71

52. Gæring i hulkel, ind- og udvendig, pr. stk. ........................  kr.  7,02

53. Ovennævnte priser er uden sammensvejsning af hjørner.
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Pkt. Støvbinding, spartling og underlag.

A B C D E F G 

Gulvenes størrelse i m2 indtil Over

6,00 8,00 14.00 25,00 40,00 70,00 70,00 

54. Støvbinding med 
limopløsning, 
pr. m2, ...........  kr. 1,52 1,22 1,06 0,92 0,75 0,65 0,65 

55. Støvbinding med 
fernis, pr. m2  .  kr. 4,77 3,62  3,14 2,89 2,43 2,25  2,05 

56. Spartling på 
bræddegulv, 
pr. m2  ............  kr.  13,58 10,53 8,98  8,07 6,81  6,44  6,02

57. Spartling på 
hårdt gulv,
pr. m2  ............  kr.  15,05  11,28 10,07 8,98 7,54 6,81  6,02

58. 2 gange spartling 
dobbelt sats.

59. Underlag - hårde 
uhærdede fiber-
plader og lign. 
indtil 4 mm tykke 
på trægulve, pr. 
m2  .................  kr.  27,07  21,84  18,06  16,55  13,58 12,07  11,28

60. Anstrygning af 
bagside på lino-
leumsfliser med 
jutebagside, på-
strøget med pen-
sel, pr. m2  .....  kr. 8,98 6,81  6,02 5,37 4,58 3,71  2,97 
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Pkt. 

61. Sømning af fiberplader:
Normalt 65 søm pr. m2. I rum under 15 m2 anvendes plade-
størrelser med mindstemål 122 x 122 cm.
I rum over 15 m2 anvendes pladestørrelser med mindstemål 
122 x 122 cm.

62. Pladestørrelse 61 x 122 cm tillægges grundpriserne ..........  10%

63. Ved hårdt gulv forstås:
Jern-, beton-, terrazzo-, linotol-, magnesit-, asfalt- og sten-
gulv.

64. Til hårdt gulv beregnes endvidere altid enhver art af gulve, 
der er forsynet med et lag træfiberplader, såfremt gulvbe-
lægningen forlanges sømmet.

Flisearbejde.

65. I priserne for flisearbejde er inkluderet:

66. Udpakning og sortering af fliserne.

67. Udstrygning af lind klæbelim én gang og erstatning for tørre-
tid af limen samt evt. tromling.

68. Resterende fliser og afklip samles efter arbejdets fuld-
førelse i kasser eller kartoner, og alle tiloversblevne materia-
ler og værktøj etc. samles på et sted i etagen for afhentning 
ved arbejdsgiverens foranstaltning.

69. Rensning af det færdigt henlagte gulv for asfalt eller limplet-
ter, der fremkommer under pålægningen.
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Pkt. Flisearbejde.

70. De anførte akkordpriser er beregnet på bløde vinylfliser som 
f.eks. Tarkett, Golflex, Holmsund, Solewey og til-svarende 
produkter, der ikke kræver opvarmning, medens asfaltfliser
som Accotile, Marley, Semastic og tilsvarende, der kræver 
opvarmning, ikke er dækket af akkordpriserne.

71. Ved lægning af Colorvinyl, hvor opvarmning er nødvendig 
for udskæring eller tilpasning til indfatninger, hjørner m.m., 
tillægges for opvarmning, pr. stk. flise ..............................  kr. 2,74

72. Mesteren stiller varmekilde til rådighed.

  Optagning af materialer.

73. De anførte priser er inklusive indbæring i stueetagen.

74. For højere liggende etager tillægges for optagning af alt til 
flisearbejdets fulde udførelse pr. etage, pr. m2  .................  kr. 0,62 

75. For optagning af fodpanel og forkantlister tillægges pr. eta-
ge, pr. m .........................................................................  kr. 0,13 

76. For optagning af fiberplader til gulvunderlag tillægges pr. 
etage, pr. m2  ...................................................................  kr. 0,47 

Behandling af flisegulve.

 77. For behandling af korkgulve med Epicotelak (epoxytype) be-
tales pr. m2 ......................................................................  kr. 1,66 

78. For behandling af korkgulve med plastiklak og lign. betales 
for første gang, pr. m2 .....................................................  kr. 
Evt. efterfølgende gange, pr. m2  .....................................  kr. 

1,52  
 1,66 

79. For behandling af flisegulve med selvblankende bonevoks 
betales pr. m2  .................................................................  kr. 2,43

80. For boning af korkgulve med kold voks betales pr. m2 ....  kr.  4,21
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Pkt. Trapper.

81. For trapper med lige trin, stødtrin og reposer betales med 
grundprisen plus ..................................................................  30%

82. Prisen beregnes for hver repose som et gulv, og for trin og 
stødtrin beregnes hvert trappeløb som et gulv.

83. Støvbinding på trapper betales med grundprisen plus ........  30%

84. Når halvdelen af trin og derunder i én etage er skæve, beta-
les disse med et tillæg af grundprisen .................................  
Er flere trin skæve, betales hele etagen med et tillæg af 
grundprisen på ....................................................................  

60%

50%

85. Ved skæve trin forstås trin, hvor for- og bagkant ikke er pa-
rallelle.

86. Vinylforkanter (mindst 1 m) (se figur 14 og 15 i Hvidbog), pr. 
m  ....................................................................................  kr. 13,58

87. For vinyl-, kork-, linoleum- og gummiarbejde på trapper un-
der 8,00 m2 inkl. reposer, betales et tillæg på .....................  15%

88. For trapper, der ikke afspærres under arbejdets udførelse, 
betales et tillæg på ..............................................................  10%

89. For alt arbejde ved villaer og andre mindre bebyggelser på 
indtil 150 m2 sammenlagt bebygget areal, der udføres som 
permanent arbejde, betales et tillæg på ..............................  
Tillægget bortfalder dog, når flere bygninger udføres fortlø-
bende efter samme tegninger og i samme bygge-område.
For tildannelsesarbejder, der udføres samtidig til flere villaer 
og mindre bebyggelser, betales tillægget ikke.

10%
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Særlige bestemmelser.

1. Prissætning.
Hvor der i grupperne under dette afsnit ikke fremgår andet, er det en for-
udsætning for den tildelte akkord, at arbejdet udføres kontinuerligt.
Arbejde, der ikke er anført i nærværende afsnit, henvises til betaling efter
andre prislisteafsnit eller til akkordering, jvf. overenskomstens regler her-
for.
Denne bestemmelse øver ingen indflydelse på gradueringsbestemmel-
serne og giver ikke anledning til ekstra betaling af startgebyr eller tillæg
for skift, når arbejdet er tildelt samlet og udført kontinuerligt.
For afsnit 9 er det er forudsætning, at montering og fastgørelse foregår i
en højde indtil 2,6 meter fra terræn/sokkel eller andet fast underlag. Ved
montage over 2,6 meter betales opstilling og flytning af stillads efter af-
snit 10, gruppe 7.

2. Beboede lokaler/lejligheder.
For arbejde, der udføres i beboede lejligheder, samt institutioner, skoler
og lign., hvor der skal tages tilsvarende hensyn tillægges prislistens pri-
ser 15%.
Afdækning af gulv med plastik er indeholdt i tillægget.
For opstilling og montering på færdigbehandlet underlag ydes intet tillæg.

3. Personlig transport og optagning.
Transport af værktøj og personlig transport på terræn og etagen t.o.m.
sammenlagt 100 meter er indeholdt i afsnittets priser. Over 100 meter
akkorderes.
Optagning af værktøj og personlig transport over 4. sal eller 16 meter ak-
korderes.

4. Startgebyr og skift imellem udførelse af forskellige bygningssned-
ker-arbejder.
For arbejde som betales efter afsnit 9 er aftalt følgende:

Startgebyr.
For hver akkorddeltager, uanset hvornår vedkommende tiltræder akkor-
den, betales et startgebyr på kr. 237,19.
Ved samlet akkordtildeling og akkorden omfatter isætning af vinduer og
udvendige døre, indvendige døre, fodpanel, vinduesplader, lysnin-
ger/tilsætninger og opstilling af skabselementer betales 2 startgebyrer. Et
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for opstilling af skabselementer samt et for øvrige arbejdsområder, 
nævnt under A og B:

A. Isætning af vinduer og udvendige døre.

B. Isætning af indvendige døre, fodpanel, fodlister, lysninger/tilsætnin-
ger, vinduesplader, spanske vægge og glasskillerum.

C. Opstilling af skabselementer.

For hvert beordret skift, jvf. ovenstående opdeling A - B - C, betales for 
skift mellem arbejdsområderne.
Ved renoveringsarbejde med udskiftning af vinduer og udvendige døre, 
gives ikke ekstra tillæg for skift mellem udvendigt arbejde (isætning af 
karm) og indvendigt arbejde (vinduesplade, tilsætning m.m.)
Hvor udskiftning af døren mellem opgang og lejlighed (indv. dør) er tildelt 
og sker sammen med udskiftning af vinduer og udvendige døre, betales 
døren efter gruppe 1 (udvendige døre), og der betales ikke skift.

Skift.
Hvor der i henhold til ovenstående forekommer skift, betales 50% af 
startgebyret.
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Bemanding.
Gradueringsbestemmelserne, startgebyr og bestemmelserne om skift 
øver ingen indflydelse på mesterens ret til op- og nedmanding i akkor-
den.

Afbrydelser i arbejdets udførelse.
Afbrydes den tildelte akkord af andet arbejde på en anden arbejdsplads, 
betales nyt startgebyr, når akkorden genoptages.
Afbrydelse på grund af vejrforhold og force majeure udløser ikke nyt 
startgebyr.
I tilfælde, hvor mesteren giver ordre om skift til andet arbejde på samme 
arbejdsplads uden for den tildelte akkord, betales skift til hver akkord-
deltager, der genoptager den oprindelige akkord.

6. Bygningssnedkerarbejde som fast værkstedsarbejde.
Hvor bygningssnedkerarbejde udføres under vilkår og produktionsforhold
som ved værkstedsarbejde og fabriksproduktion, kan arbejdet prissættes
i.h.t. overenskomstens § 33 for permanente arbejdspladser. Eller hvis
begge parter er enig, kan overenskomstens bestemmelser om akkorde-
ring anvendes.
Sådanne aftaler skal godkendes af organisationerne.
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Indvendige døre.
1. Grundlag for prisfastsættelse af indvendig dørisætning.

Modtagning og indtil 40 meter vandret transport, udpakning herunder af-
tagning af beskyttelseslister/hjørner, sortering, samling af karm med lim 
og søm/- dykker med eller uden bundstykke/karmsko.
Isætning af karm i færdigt dørhul inkl. nødvendig inddeling og fastkiling, 
isætning af indtil 3 blivende underforinger udover dem ved fastgørelses-
stederne. Karmtræ indtil 45x150 mm.
Fastgørelsessteder indtil 6 stk. inkl. underforinger, søm skruer, alle arter 
af karmskruer, inkl. nødvendig boring i karmen og alle arter af vægge 
samt isætning af plugs, propper o.s.v., isætning af færdigleverede dæk-
propper af plastik eller træ inkl. limning.
Påsætning af indtil 19 x 95 mm indfatninger med søm/dykkere inkl. ind-
deling, afkortning og limning af hjørner.
Gener af el-rør, gulve i forskellige højde og/eller ude af vage, løse gulve 
samt friholdelse indtil 20 mm fra gulve er indeholdt i priserne.
Priserne for hængning af døre indeholder nødvendig tilretning af hængs-
ler og låse.

2. Grundlag for prisfastsættelse af jernkarme til faststøbning.
Indsætning af jernkarme indtil 200 mm profilbredde, med eller uden 
overgribende profil, inkl. nødvendig placering efter afsat højdemål ved 
hvert dørhul, inddeling i dørhul, opklodsning samt indtil 10 meter trans-
port på etagen.
Overgribende profil betragtes som indfatning.
Fastgørelsessteder indtil 6 stk. inkl. rensning af udsparinger for flamingo 
eller lign., udfyldning af karmprofil med træklods ved fastgørelses-
stederne, samt evt. udretning af plansvejsede ankre ved fastgørelses-
stederne. Hvor karme leveres med plansvejset afstandsjern ved side-
karmstykke er evt. afhugning indeholdt.
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Til maling: Alle typer som leveres ubehandlet eller grundet uanset materia-
leart, hvor dækkende færdigbehandling foretages efter opsætning betales 
efter kolonne A.

Pkt. A

01 02 03 04

Karm indtil
(bredde + 

højde)

Pris 
pr. karm

Hængning af
dør eller brug 
af prøvedør.
Pr. dørplade

Indfatninger
pr. dørside

Standardpris
(*punkt 3, er 
dobbeltdør)

mm kr. kr. kr. kr. 

1. 3000  144,25  37,08  31,36  243,99

2. 4000  165,03  37,08  37,08  276,23

3. 5000  179,30  37,08  43,02 *339,48

Færdigbehandlet: Alle typer karme som leveres færdigbehandlet uanset 
materialeart, eller hvor ikke dækkende færdigbehandling foretages efter op-
sætning, betales efter kolonne B.

Pkt. B

01 02 03 04

Karm indtil
(bredde + 

højde)

Pris 
pr. karm

Hængning af
dør eller brug 
af prøvedør.
Pr. dørplade

Indfatninger
pr. dørside

Standardpris
(*punkt 6, er
dobbeltdør)

mm kr. kr. kr. kr. 

4. 3000  156,48  37,08  33,20  259,94

5. 4000  179,51  37,08 40,01  296,61 

6. 5000  195,62  37,08  46,92 *363,58
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Pkt. Tillægs- eller fradragspriser.

7. Karme fastgjort med dykkere eller skruer inkl. evt. for-boring 
for skruer, fradrages pr. karm ...........................................  kr.  35,65

8. Fastgørelse udover 6 stk. pr. stk. .....................................  kr. 10,43

9. Fastgørelse i træ udover 6 stk. pr. stk. .............................  kr. 3,76

10. Karme fastgjort i beton tillægges pr. karm ........................  kr.  8,17

11. Dørplade over 20 kg tillægges pr. stk. ..............................  kr.  8,07

12. Dørplade over 30 kg tillægges pr. stk. ..............................  kr.  17,07 

13. Dørplade over 50 kg tillægges pr. stk. ..............................  kr.  26,61 

14. Ved dørplade over 70 kg pr. stk. akkorderes vægttillæg.

15. Boring af hul til dækprop  pr. stk. ......................................  kr. 1,06 

16. Afstikning og afpudsning af trædækprop pr. stk. ..............  kr. 1,25

17. Indfatninger indsat i not på karm tillægges pr. dørside .....  kr. 3,76

18. Beslåning af dørplade til skydedør, med 2 dørruller
inkl. boring af hul og justering, montering af 1 dørstop og 1 
dørstyr ..............................................................................  kr.
Yderligere montering betales efter afsnit 9, gruppe 8.

 39,59

19. Opsætning af skydedørsskinne inkl. 6 skruer, eller opsæt-
ning af liste indtil 165 mm, leveret med påsat skydedørs-
skinne pr. m ......................................................................  kr.
Opsættes lister og skinner hver for sig, betales listen efter 
afsnit 10, gruppe 4.

 34,18

20. Opsætning af færdigleveret kappe inkl. fastgørelse med 
skruer eller vinkelbeslag pr. m ..........................................  kr.  28,40
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Pkt. Tillægs- eller fradragspriser.

21. Tildannelse og opsætning af kappe inkl. endelukninger pr. m 
forfront...............................................................................  kr.
Kappens sammenlagte må i højde og dybde indtil 330 mm. 
Fastgørelse med skruer eller vinkelbeslag.

 55,06

Graduering.

22. T.o.m. 15 døre tillægges ....................................................... 5%

23. Fra 16 døre t.o.m. 45 døre tillægges ..................................... 0%

24. Fra 46 døre t.o.m. 90 døre fradrages .................................... 5%

25. Over 90 døre fradrages .........................................................
Graduering beregnes af punkterne 1 t.o.m. 7.

Jernkarme og øvrige indvendige døre gradueres hver for 
sig.
Hvor akkordsummen bliver mindre som følge af, at der gra-
dueres efter det faktiske antal døre, er det tilladt at opmåle 
færre enheder til fordel for en bedre gradueringssats.

8%

Henvisninger.

26. Karme over 5000 mm betales efter afsnit 4, gruppe 1.

27. Jernkarme til faststøbning betales som almindelig dør, uden 
fradrag efter punkt 7.

28. Stopning og fugning betales efter afsnit 4, gruppe 4.

29. Lister mellem indfatninger og mur, anslagslister o.l. samt 
dørtilsætninger indtil 46 mm brede, der ikke indsættes i not, 
betales som kelede lister efter afsnit 10, gruppe 4.

30. Afskæring og tilpasning af indfatninger betales efter afsnit 
10, gruppe 4.

31. Tilsætninger betales efter afsnit 9, gruppe 5.
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Pkt. Henvisninger.

32. Montering betales efter gruppe 8.

33. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

Protokollater.

 1. Teleskopkarme til gipsvægge indtil 400 cm i højden og 
t.o.m. 150 mm i tykkelsen, når skillerumsflugt er afsat, reg-
nes som almindelig dør.
Dørpladens størrelse er bestemmende for prissætningen.

 2. Jernkarme leveres på den etage, hvor de skal indsættes.

 3. Limning af kiler/underforinger akkorderes.

 4. Når mesteren til forboring stiller bor til rådighed, som samti-
dig borer hul til dækprop, betales ikke tillæg efter punkt 15.
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Skabselementer og vægreoler.

1. Grundlag for opstilling af skabselementer.
Opsætning/ophængning af skabselementer uanset overfladebehandling,
indtil 2,0 m2 front, inkl. udpakning, inddeling, udvagning, gene af gulvpap.
Opsætning af leverede sokkelkasser eller løse sokler indtil 190 mm i høj-
den med de nødvendige hjørner, samlinger og underliggere, herunder
blindlister fastgjort til alle arter af gulve.
Nødvendig fastgøring med søm, dykkere, eller selvskærende skruer og 2
stk. fastgøringer i væg inkl. nødvendig boring i elementer og i alle arter af
vægge, isætning af plugs, propper eller sømplugs.
Opsætning af hylder/bøjlestænger inkl. bæringer, hvor huller er boret.
Sammenskruning af elementer med samleskruer inkl. boring af huller el-
ler selvskærende skruer inkl. eventuel plastikdækprop.
Justering af skabslåger, der ikke kræver afskruning af låger og hængsel-
dele, er inkluderet.
Skabselementer med påsat sokkel betales med elementprisen og sok-
kelkasseprisen.

2. Bordplader.
Bordplader indtil 65 cm i bredden og indtil 45 mm i tykkelsen, uanset ma-
terialeart, oplagt på alle arter af skabselementer, inkl. 1 afkortning og
fastgjort med dykkere eller skruer. Ingen længder måles under 1 meter.

3. Samling af elementer.
Samling af skabselementer på bygning af plader indtil 60 cm i bredden
og 28 mm i tykkelsen, der leveres færdige, klar til samling, inkl. påsæt-
ning af færdigtildannet bagbeklædning fastgjort med søm eller indsat i
not.
Montering af skabslåger med hængsler til påskruning.
Ved samling af højskabe er inkluderet en mellembund.
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4. Opstilling af forrammer og glat træ.
Opsætning og tilpasning af færdigsamlede forrammer eller forflader af 
fyrretræ med den nødvendige aftagning og/eller påhængning af beslåede 
døre inkl. opsætning af de for fastgørelsen nødvendige bærelister, tæt 
tilpasning mod mur eller opsætning af indtil 22 mm brede afslutningsli-
ster. 
Eventuel limning af forramme på forfront er inkluderet.
Beslåning af alle arter af skabsdøre, med påskruede hængsler uden ned-
lægning.
Opsætning og tilpasning af glat træ af fyr, spånplade eller lignende, inkl. 
nødvendige bærelister, når ovenstående er leveret med færdige forkan-
ter i bredder indtil 62 cm.
Eventuel limning af bærelister på spånplader eller lignende er inkluderet. 
Opstilling af sparkebrædder, strøer samt garderobestænger i skabe er 
indeholdt i punkterne 31 og 32.

5. Opsætning af reolskinner af metal og oplægning af hylder.
Opsætning af afkortede metalskinner indtil 65 mm sammenlagt mål (tyk-
kelse + bredde), fastgjort i træunderlag med søm eller skruer minimum 
pr. 30 cm.
Oplægning af færdigtildannede hylder uanset overfladebehandling, bred-
de indtil 40 cm, tykkelse indtil 25 mm, inkl. fastgørelse til knægte med 
skruer. 
Udpakning af reolskinner og hylder er inkluderet i priserne.
Hylder der tilpasses efter punkt 32.
Priserne er ikke gældende for metalreoler på ben, fritstående eller fast-
gjort til væg.
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Samling og/eller opsætning af færdige skabselementer.

Pkt. Sokler.

1. Løs sokkel, pr. element ....................................................  kr. 30,38

2. Sokkelkasse eller skabe der går til gulv, pr. element ........  kr.  17,07 

3. Tilpasning af sokkelkasser mod gulv med maskine,
pr. m .................................................................................  kr.  7,17

4. Tilpasning af løse sokler - underliggere og dækplader med 
maskine, pr. m ..................................................................  kr.  4,14

 4A. Støtteben påsat underskab inkl. 4 skruer og evt. boring for 
tap, pr. stk. ben .................................................................  kr. 9,88

Samling af elementer.

5. Underskab med 1 låge, pr. skab .......................................  kr.  47,49

6. Underskab med 2 låger, pr. skab .....................................  kr.  66,37

7. Højskab med 1 låge, pr. skab ...........................................  kr.  94,79

8. Højskab med 2 låger, pr. skab ..........................................  kr. 132,78

9. Overskab med 1 låge, pr. skab .........................................  kr.  47,49

10. Overskab med 2 låger, pr. skab .......................................  kr.  66,37

11. Samling af elementer med ekstra mellembund eller side til-
lægges pr. stk. ..................................................................  kr.

  
 18,19 

Opstilling.

12. Underskab med indtil 2 låger, pr. skab .............................  kr.  45,54 

13. Højskab med indtil 2 låger, pr. skab .................................  kr.  89,05

14. Overskab med indtil 2 låger, pr. skab ................................  kr. 60,64 

15. Elementer under 0,2 m2 front og under 30 cm i dybde uden 
låge, pr. skab ....................................................................  kr.

  
 22,84
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Pkt. Opstilling.

16. Hjørneskabe samt elementer med udtrækshylde - skuffer, 
gennemræksskabe eller karrusel, tillægges pr. skab .......  kr.  11,33

Bordplader.

17. Oplægning af bordplader pr. m/stk. ..................................  kr.  32,19

18. Ekstra snit i bordplader med maskine pr. m .....................  kr. 11,68

19. Hvor bordplader leveres forarbejdet til samling med sam-
menspændingsbeslag - fjer og not eller løse sløjfer, betales 
pr. samling ........................................................................  kr.  22,84

20. Vask ilagt inkl. fugning og fastspænding, pr. stk. ..............  kr.  34,18

21. Hvor bordplade går ind i lysning eller lignende, tillægges pr. 
stk. ....................................................................................  kr.  18,90

Øvrige arbejder.

22. Opsætning af metalstativ ved overskabe inkl. 6 skruer, pr. 
løbende meter stativ .........................................................  kr.  16,18 

23. Opsætning af emhætte inkl. udpakning, pr. stk. ...............  kr.  94,79

24. Opsætning af indtil 2 meter plastik aftræksrør eller fleksibel 
aftræksslange inkl. 2 spændebånd, pr. stk. ......................  kr.  37,94

25. Bøjninger ved plastikaftræksrør, pr. stk. ...........................  kr.  11,33

26. Opsætning af luftventil på loft eller væg, inkl. 4 selvskæren-
de skruer, pr. ventil ...........................................................  kr.  18,90

Tillægspris.

27. Fastgøring udover 2 stk., pr. element, pr. stk. ..................  kr.  7,17

Montering i skabe m.v.

28. Opsætning af affaldsposeholder og lign. skabstilbehør inkl. 
4 skruer, pr. stk. ................................................................  kr. 5,76
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Pkt. Montering i skabe m.v.

29. Påsætning af forstykke på skuffer inkl. 4 skruer,
pr. skuffe ...........................................................................  kr. 5,76

30. Opsætning af udtrækshylder/kurve inkl. påskruning af leve-
rede løbelister af træ eller metal, tillægges pr. hylde ........  kr. 5,76

Opbygning af skabe.

31. Opsætning af forrammer, pr. m2/stk. ................................  kr. 60,64 

32. Opsætning af plader, pr. m2/stk. .......................................  kr.  28,40

33. Beslåning af skabsdøre med 2 hængsler, pr. dør .............  kr.  16,55

34. Beslåning af skabsdøre med 3 hængsler, pr. dør .............  kr.  21,04

35. Opstilling af stiger af træ til hylder, bordplader og lign., pr. 
m/stk. ................................................................................  kr.  28,40

36. Påskruning af leverede løbe- og vippelister af træ eller metal 
for opsætning af skuffer eller udtræksplader, pr. stk. skuffe 
eller udtræksplade ............................................................  kr.  11,33

Garderobenicher.

37. Opsætning af separate garderobestænger i nicher og lign. 
inkl. afkortning - holdere med indtil 3 selvskærende skruer, 
pr. m/stk. ...........................................................................  kr.  37,94

38. Opsætning af leverede hylder indtil 65 cm bredde inkl. nød-
vendige bærelister fastgjort med dykkere/selvskærende 
skruer, pr. m/stk. ...............................................................  kr.  41,74
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Pkt. Lister/beklædning over eller ved siden af elementer inkl. tilpas-
ning, hjørner og fastgjort med søm/eller dykkere.

39. Bredde t.o.m. 65 mm opsat uden underlag på væg/loft,
pr. m/stk. ...........................................................................  kr. 9,88 

40. Bredde t.o.m. 105 mm inkl. underlag påsat væg/loft,
pr. m/stk. ...........................................................................  kr.  13,49

41. Bredde t.o.m. 165 mm inkl. underlag påsat væg/loft,
pr. m/stk. ...........................................................................  kr.  17,07

42. Bredde t.o.m. 400 mm inkl. underlag påsat væg/loft,
pr. m/stk. ...........................................................................  kr. 30,20

Dækplade.

43. Montering af tildannet dækplade på skabe (skabsgavle og 
bagsider) inkl. 8 stk. skruer, pr. stk. ..................................  kr.  32,19

Montering af reoler.

44. Opsætning af vægskinne t.o.m. 1000 mm længde,
pr. stk. ..............................................................................  kr. 11,68

45. Opsætning af vægskinne t.o.m. 1500 mm længde,
pr. stk. ..............................................................................  kr.  15,28

46. Opsætning af vægskinne t.o.m. 2000 mm længde,
pr. stk. ..............................................................................  kr.  18,90

47. Montering af hylder, pr. m/stk. ..........................................  kr. 11,68

Henvisninger.

48. Inddækninger over 400 mm betales som beklædning.

49. Skurelister, lyslister, bærelister og lignende betales efter af-
snit 10, gruppe 4.

50. Boring og propning samt skruer og bolte betales efter afsnit 
10, gruppe 2.

51. Montering af beslag ved elementer betales efter gruppe 8.
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Pkt. Henvisninger.

52. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1. Udskæringer
for køkkenvaske betales som firkantede udskæringer, uan-
set om vasken er rund eller med afrundede hjørner.

Graduering.

53. T.o.m. 30 stk. elementer tillægges ......................................... 15%

54. Fra 31 t.o.m. 90 stk. elementer tillægges .............................. 8%

55. Fra 91 t.o.m. 120 stk. elementer tillægges ............................ 4%

56. Fra 121 t.o.m. 360 stk. elementer .......................................... 0%

57. Fra 361 t.o.m. 1200 stk. elementer fradrages ........................ 5%

58. Fra 1201 t.o.m. 2500 stk. elementer fradrages ...................... 11%

59. Over 2500 stk. elementer fradrages ...................................... 18%

60. Punkterne 31 t.o.m. 38 og 44 t.o.m. 47 gradueres ikke.

Protokollater.

1. Ændringer, herunder tilpasning af leverede skabselemen-
ter, må særlig akkorderes.

2. Hvor der monteres frontbræt, efter opstilling af skabsele-
menter med delvis påsat sokkel, er frontbrættet indeholdt i 
punkt 2, eventuelle blindlister på gulv er ikke inkluderet.

3. Skabselementer leveres i lejligheden, hvor de skal opstilles, 
eventuel transport akkorderes.

4. Hvor akkordsummen bliver mindre som følge af, at der gra-
dueres efter det faktiske antal elementer, er det tilladt at 
opmåle færre enheder til fordel for en bedre gradu-
eringssats.
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Særlige bestemmelser vedrørende graduering af skabselementer.
1. Priser fra afsnit og grupper, der ikke indeholder bestemmelser om gra-

duering, gradueres ikke.

2. Ved samling af skabselementer anvendes gradueringsskalaen. Bereg-
ningen foretages selvstændig ud fra det antal elementer der samles.

3. For at opnå fradrag ifølge punkt 59 forudsættes, at der i det summerede 
gradueringsunderlag indgår minimum 1000 stk. elementer pr. akkorddel-
tager.

  
Akkorder på samme arbejdsplads.

4. Gradueringen forudsætter fortløbende arbejde. Som fortløbende arbejde 
betragtes arbejde, der udføres kontinuerligt på samme arbejdsplads, 
uanset der i akkorden indgår arbejder, som betales efter forskellige afsnit 
i prislisten for tømrer- og snedkerarbejde m.v.
I tilfælde hvor mester giver ordre om skift til andet arbejde på samme ar-
bejdsplads, betales tillæg for skift efter særlige bestemmelser punkt 5.

5. Såfremt akkorderne tildeles i forlængelse af hinanden og udføres fortlø-
bende, gradueres første tildeling efter det i denne udførte antal elemen-
ter. Ved graduering af efterfølgende tildelinger medregnes antallet af de i 
foregående tildelinger udførte elementer, og gradueringen foretages på 
grundlag af det i alt udførte.
En forudsætning for denne graduering er, at det er samme arbejdshold, 
der udfører arbejdet i samtlige tildelinger.
Gradueringen udregnes uden hensyn til bemandingen, der dog skal stå i 
rimelig forhold til akkordens størrelse.

Akkorder på flere arbejdspladser.
6. Akkorder der tildeles samlet og udføres fortløbende gradueres efter den 

samlede mængde. Akkorder, der tildeles i forlængelse af hinanden og 
udføres fortløbende, gradueres i henhold til punkt 5.
Ved skift mellem arbejdspladser betales startgebyr.
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Akkorder på flere arbejdspladser må indeholde “begrænset arbejde”, 
som betales efter andre afsnit/grupper i prislisten for tømrer- og snedker-
arbejde m.v. uden det bryder kontinuiteten.

Ved begrænset arbejde forstås:

− Nedbrydnings- og klargøringsarbejder i forbindelse med opstilling af 
skabselementer.

− Tilknyttede akkorderinger.

− Arbejde efter andre afsnit/grupper i prislisten, og som udføres i tilslut-
ning til elementmontagen.

− Afbrydelser af kortere varighed i og mellem akkorderne, når der i så-
danne perioder tilbydes andet arbejde.

− Nødvendigt reparationsarbejde jvf. overenskomstens § 30, stk. 4. 

I tilfælde hvor mesteren giver ordre til andet arbejde på samme arbejds-
plads, betales tillæg for skift efter særlige bestemmelser punkt 5.
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Fodpaneler og fodlister.

Grundlag for prisfastsættelse af fodpanel og fodlister/gulvlister.
1. Opsætning af fodpanel indtil 120 x 22 mm mod afrettede gulve inkl. hjør-

nesamlinger på gering eller stump, længdesamlinger, ender tilpasset
mod kontakter, indfatninger, skabssokler og lignende, afrunding over fla-
den, gene af radiatorer og rør, limning af udvendige hjørnesamlinger,
samt afpudsning af samlinger.
Fodpanel fastgøres minimum med 2 fastgøringer pr. stk., eller minimum
pr. 40 cm.

2. Opsætning af fodlister eller gulvlister indtil 22 x 45 mm sømmet i alle ar-
ter af trægulve eller fodpanel inkl. nødvendige hjørnesamlinger, længde-
samlinger og tilpasning af ender, gene af radiatorer og rør.
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Til maling: Fodpanel som leveres ubehandlet eller grundet, hvor dækkende 
færdigbehandling foretages efter opsætning, betales efter kolonne A.

Færdigbehandlet: Fodpanel som leveres færdige, uanset materialeart eller, 
hvor ikke dækkende færdigbehandling foretages efter opsætning, betales ef-
ter kolonne B. 

Plastikfodpanel: Opsat uden svejsning inkl. underlag af fyrretræ eller pla-
stik, betales efter kolonne C. 

Pkt. Fodpaneler/fodlister. A B C 

1. Opsat på træ eller gips, inkl. søm eller 
skruer uden forboring, pr. m ...........  kr. 10,62  11,77  16,19

2. Opsat på gasbeton inkl. søm eller
skruer med forboring, pr. m ............  kr. 12,91  14,06  18,61

3. Opsat på gasbeton, beton, mursten 
inkl. forboring, hulboring, plugs og 
skruer, pr. m ...................................  kr. 19,63 21,24 27,65

4. Gulvlister/fodlister eller fejelister inkl. 
søm eller skruer uden forboring, 
pr. m ...............................................  kr. 5,71 6,19

5. Gulvlister/fodlister opsat med skruer, 
der kræver forboring, pr. m .............  kr. 7,34 8,01

Tillægspriser.

6. Tilskæring mod gulv, pr. m ...............................................  kr. 7,17

7. Tillæg for kontrakelede samlinger, pr. stk. ........................  kr. 5,76

8. Fodpanel opsat med lim, betales efter punkt 1 og tillægges 
pr. m .................................................................................  kr. 1,94 
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Fodpaneler og fodlister.

Grundlag for prisfastsættelse af fodpanel og fodlister/gulvlister.
1. Opsætning af fodpanel indtil 120 x 22 mm mod afrettede gulve inkl. hjør-

nesamlinger på gering eller stump, længdesamlinger, ender tilpasset
mod kontakter, indfatninger, skabssokler og lignende, afrunding over fla-
den, gene af radiatorer og rør, limning af udvendige hjørnesamlinger,
samt afpudsning af samlinger.
Fodpanel fastgøres minimum med 2 fastgøringer pr. stk., eller minimum
pr. 40 cm.

2. Opsætning af fodlister eller gulvlister indtil 22 x 45 mm sømmet i alle ar-
ter af trægulve eller fodpanel inkl. nødvendige hjørnesamlinger, længde-
samlinger og tilpasning af ender, gene af radiatorer og rør.
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Fodpaneler og fodlister.

Grundlag for prisfastsættelse af fodpanel og fodlister/gulvlister.
1. Opsætning af fodpanel indtil 120 x 22 mm mod afrettede gulve inkl. hjør-

nesamlinger på gering eller stump, længdesamlinger, ender tilpasset
mod kontakter, indfatninger, skabssokler og lignende, afrunding over fla-
den, gene af radiatorer og rør, limning af udvendige hjørnesamlinger,
samt afpudsning af samlinger.
Fodpanel fastgøres minimum med 2 fastgøringer pr. stk., eller minimum
pr. 40 cm.

2. Opsætning af fodlister eller gulvlister indtil 22 x 45 mm sømmet i alle ar-
ter af trægulve eller fodpanel inkl. nødvendige hjørnesamlinger, længde-
samlinger og tilpasning af ender, gene af radiatorer og rør.
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Pkt. Tillægs- eller fradragspriser.

9. Fodpanel opsat på betonvæg med stålsøm, betales efter 
punkt 2 og tillægges pr. m ................................................  kr. 1,94 

10. Afskæring af plastik eller lignende, pr. m ..........................  kr. 0,91

11. Fodpanel hævet indtil 26 mm fra gulv, pr. m ....................  kr. 0,91

Henvisninger.

12. Udskæringer i fodpanel, gulv- eller fodliste betales efter af-
snit 10, gruppe 1.

13. Plastikfodpanel opsat med lim, henvises til afsnit 8, gruppe
10.

14. Fodlister eller gulvlister over 22 x 45 mm, betales som fod-
panel.

Protokollater.

1. Krav om inddeling af fastgørelsessteder samt påsætning af 
dækpropper på skruer, må særlig akkorderes.

2. Hvor afstanden mellem fastgørelsesstederne er under 40 
cm, aftales tillæg.

3. Afhugning af gulv, herunder fjernelse af betonrester, må 
særlig akkorderes.
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Fodpaneler og fodlister.

Grundlag for prisfastsættelse af fodpanel og fodlister/gulvlister.
1. Opsætning af fodpanel indtil 120 x 22 mm mod afrettede gulve inkl. hjør-

nesamlinger på gering eller stump, længdesamlinger, ender tilpasset
mod kontakter, indfatninger, skabssokler og lignende, afrunding over fla-
den, gene af radiatorer og rør, limning af udvendige hjørnesamlinger,
samt afpudsning af samlinger.
Fodpanel fastgøres minimum med 2 fastgøringer pr. stk., eller minimum
pr. 40 cm.

2. Opsætning af fodlister eller gulvlister indtil 22 x 45 mm sømmet i alle ar-
ter af trægulve eller fodpanel inkl. nødvendige hjørnesamlinger, længde-
samlinger og tilpasning af ender, gene af radiatorer og rør.
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Afsnit 9
Gruppe 4

2020

Vinduesplader.

Grundlag for prisfastsættelse af vinduesplader.
1. Opsætning af vinduesplader t.o.m. 30 cm i bredden, uanset materialeart

eller overfladebehandling, indsat i not eller fals, inkl. underforinger
minimum pr. 75 cm, gene af radiator, afkortning, limfuge ved not/fals,
almindelig rensning af not i karm og eventuel udpakning.
Opsætning af underbræt uanset materialeart eller overfladebehandling
indtil 22 x 95 mm med dykkere eller skruer uden forboring, inkl.
afpudsning eller afrunding af ender.

2. Oplægning af vinduesplader t.o.m. 30 cm i bredden, uanset materialeart
eller overfladebehandling, inkl. gene for radiator, afkortning og evt.
udpakning.
Opsætning af indborede eller påskruede knægte minimum pr. 75 cm,
fastgjort i træunderlag, inkl. udvagning og inddeling.
Pr. knægt er indeholdt t.o.m. 3 stk. fastgørelser med skruer eller franske
skruer i væg, samt 2 stk. skruer i plade. De nødvendige forboringer er
ligeledes indeholdt.
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Pkt. Pladelængder.

1. Plader t.o.m. 1500 mm, pr. stk. ......................................  kr.  54,67

2. Plader t.o.m. 2000 mm, pr. stk. ......................................  kr. 61,25

3. Plader t.o.m. 2500 mm, pr. stk. ......................................  kr.  69,97

4. Plader t.o.m. 3000 mm, pr. stk. ......................................  kr.  78,28

5. Plader over 3000 mm, pr. m ........................................  kr.  32,37

Tillægspriser.

6. Overbredde ved plader, pr. påbegyndt 50 mm udover 300 
mm pr. m vinduesplade ....................................................  kr. 3,51

7. Ekstra underforinger inkl. fastgørelse med dykkere eller 
selvskærende skruer, pr. underforing ...............................  kr. 3,96

Henvisninger.

8. Fugning betales efter afsnit 10, gruppe 3.

9. Boring og propning samt fastgørelse ud over grundlaget 
betales efter afsnit 10, gruppe 2.

10. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

Protokollater.

1. Indhugning i puds eller mur må særligt akkorderes.

2. Meterprisen i punkt 5 er inkl. samling af plader for hver 3 m.
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Vindueslysninger og dørtilsætninger.

Grundlag for prisfastsættelse af vindueslysninger og dørtilsætnin-
ger.

1. Opsætning af lysninger/tilsætninger ved karmens 3 kanter med dykkere 
eller selvskærende skruer, tykkelse indtil 28 mm, bredde indtil 550 mm.
Endvidere er indeholdt aftagning af almindelige plastik- eller papembal-
lage, limning af hjørner, limfuger ved karmnot, isat med fremspring og 
almindelig rensning af not i karmen.
Påsætning af indtil 19 x 95 mm indfatninger med søm/dykkere inkl. ind-
deling, hjørner, stumpe ender og limning af hjørnesamlinger.
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Til maling: Alle typer lysninger/tilsætninger eller indfatninger som leveres 
ubehandlet eller grundet, hvor dækkende færdigbehandling foretages efter 
opsætning, betales efter kolonne A. 

Færdigbehandlet: Alle typer lysninger/tilsætninger eller indfatninger som le-
veres færdigbehandlet uanset materialeart, eller hvor ikke dækkende færdig-
behandling foretages efter opsætning, betales efter kolonne B. 

Pkt. Lysninger/tilsætninger hvor der foretages afskæringer med maski-
ne i bagkant.

01
Lysning eller til-

sætning

02
Indfatning

03
Standardpris

Karmens sammen-
lagte mål (bredde 
+ højde)

A

kr. 

B

kr. 

A

kr. 

B

kr. 

A

kr. 

B

kr. 

1. 2500 mm, pr. stk.  79,20  89,14  35,12  37,50  114,31  126,64

2. 3000 mm, pr. stk.  96,75 109,14 40,14  42,49  136,89  151,61

3. 4000 mm, pr. stk.  131,64  146,63  47,49  51,26  179,14  197,89

4. 5000 mm, pr. stk.  166,82  184,41  55,07 60,06  221,87  244,47

5. 6000 mm, pr. stk. 201,75  220,72  62,68  68,88  264,41  289,60 

6. 7000 mm, pr. stk.  236,88  259,43 70,04  77,66 306,95  337,11

7. 8000 mm, pr. stk.  271,81  296,95  77,66  86,45  349,49  383,41

8. Over 8000 mm, pr. 
m ........................   22,73  24,68 9,71 10,92  32,46  35,59

Afsnit 9
Gruppe 5

2020

Til maling: Alle typer lysninger/tilsætninger eller indfatninger som leveres 
ubehandlet eller grundet, hvor dækkende færdigbehandling foretages efter 
opsætning, betales efter kolonne A. 

Færdigbehandlet: Alle typer lysninger/tilsætninger eller indfatninger som le-
veres færdigbehandlet uanset materialeart, eller hvor ikke dækkende færdig-
behandling foretages efter opsætning, betales efter kolonne B. 

Pkt. Lysninger/tilsætninger hvor der foretages afskæringer med maski-
ne i bagkant.

01
Lysning eller til-

sætning

02
Indfatning

03
Standardpris

Karmens sammen-
lagte mål (bredde 
+ højde)

A

kr.

B

kr.

A

kr.

B

kr.

A

kr.

B

kr.

1. 2500 mm, pr. stk.  79,20  89,14  35,12  37,50  114,31  126,64

2. 3000 mm, pr. stk.  96,75 109,14 40,14  42,49  136,89  151,61

3. 4000 mm, pr. stk.  131,64  146,63  47,49  51,26  179,14  197,89

4. 5000 mm, pr. stk.  166,82  184,41  55,07 60,06  221,87  244,47

5. 6000 mm, pr. stk. 201,75  220,72  62,68  68,88  264,41  289,60 

6. 7000 mm, pr. stk.  236,88  259,43 70,04  77,66 306,95  337,11

7. 8000 mm, pr. stk.  271,81  296,95  77,66  86,45  349,49  383,41

8. Over 8000 mm, pr.
m ........................  22,73  24,68 9,71 10,92  32,46  35,59
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Pkt. Lysninger/tilsætninger der leveres i færdig bredde.

01
Lysning eller til-

sætning

02
Indfatning

03
Standardpris

Karmens sammen-
lagte mål (bredde 
+ højde)

A

kr. 

B

kr. 

A

kr. 

B

kr. 

A

kr. 

B

kr. 

9. 2500 mm, pr. stk.  64,21  71,56  35,12  37,50  99,33 109,07

10. 3000 mm, pr. stk.  79,20  86,51 40,14  42,49 119,33 129,01

11. 4000 mm, pr. stk. 106,72  116,71  47,49  51,26  154,21  167,99 

12. 5000 mm, pr. stk.  134,26  146,63  55,07 60,06  189,32 206,68

13. 6000 mm, pr. stk.  161,81  176,80  62,68  68,88  224,51  245,69

14. 7000 mm, pr. stk.  189,40 206,71 70,04  77,66  259,43  284,40

15. 8000 mm, pr. stk.  216,93  236,88  77,66  86,45  294,60  323,34

16. Over 8000 mm,
pr. m ....................   18,25  19,68 9,71 10,92  27,97 30,61

Lysninger/tilsætninger der leveres færdigtildannet til opsætning.

17. 2500 mm, pr. stk.  49,00  53,98  35,12  37,50  84,12  91,49

18. 3000 mm, pr. stk.  61,59  66,57 40,14  42,49 101,70 109,07

19. 4000 mm, pr. stk. 81,56  89,14  47,49  51,26 129,03  140,41

20. 5000 mm, pr. stk. 101,72  111,72  55,07 60,06  156,80  171,77

21. 6000 mm, pr. stk.  121,69  134,26  62,68  68,88  184,37 203,13

22. 7000 mm, pr. stk.  141,64  156,82 70,04  77,66  211,70  234,50

23. 8000 mm, pr. stk.  161,81  179,16  77,66  86,45  239,52  266,63

24. Over 8000 mm, pr. 
m ........................   13,73 14,91 9,71 10,92  23,44  25,84

Afsnit 9
Gruppe 5

2020

Pkt. Lysninger/tilsætninger der leveres i færdig bredde.

01
Lysning eller til-

sætning

02
Indfatning

03
Standardpris

Karmens sammen-
lagte mål (bredde 
+ højde)

A

kr.

B

kr.

A

kr.

B

kr.

A

kr.

B

kr.

9. 2500 mm, pr. stk.  64,21  71,56  35,12  37,50  99,33 109,07

10. 3000 mm, pr. stk.  79,20  86,51 40,14  42,49 119,33 129,01

11. 4000 mm, pr. stk. 106,72  116,71  47,49  51,26  154,21  167,99

12. 5000 mm, pr. stk.  134,26  146,63  55,07 60,06  189,32 206,68

13. 6000 mm, pr. stk.  161,81  176,80  62,68  68,88  224,51  245,69

14. 7000 mm, pr. stk.  189,40 206,71 70,04  77,66  259,43  284,40

15. 8000 mm, pr. stk.  216,93  236,88  77,66  86,45  294,60  323,34

16. Over 8000 mm,
pr. m ....................  18,25  19,68 9,71 10,92  27,97 30,61

Lysninger/tilsætninger der leveres færdigtildannet til opsætning.

17. 2500 mm, pr. stk.  49,00  53,98  35,12  37,50  84,12  91,49

18. 3000 mm, pr. stk.  61,59  66,57 40,14  42,49 101,70 109,07

19. 4000 mm, pr. stk. 81,56  89,14  47,49  51,26 129,03  140,41

20. 5000 mm, pr. stk. 101,72  111,72  55,07 60,06  156,80  171,77

21. 6000 mm, pr. stk.  121,69  134,26  62,68  68,88  184,37 203,13

22. 7000 mm, pr. stk.  141,64  156,82 70,04  77,66  211,70  234,50

23. 8000 mm, pr. stk.  161,81  179,16  77,66  86,45  239,52  266,63

24. Over 8000 mm, pr. 
m ........................  13,73 14,91 9,71 10,92  23,44  25,84
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Pkt. Lysninger/tilsætninger der leveres færdigtildannet og samlet.

01
Lysning eller til-

sætning

02
Indfatning

03
Standardpris

Karmens sammen-
lagte mål (bredde 
+ højde)

A

kr. 

B

kr. 

A

kr. 

B

kr. 

A

kr. 

B

kr. 

25. 2500 mm, pr. stk.  38,70  43,90  43,90  47,00  82,63 90,94

26. 3000 mm, pr. stk.  47,49  53,93 50,12  53,21  97,59 107,12

Tillægspriser.

27. For lysninger/tilsætninger eller indfatninger ved karmens 4. kant 
tillægges tabelpriserne, punkterne 1 t.o.m. 24 ............................ 25%

28. Tilpasning af lysninger/tilsætninger i forkant med maskine inkl. 
afpudsning, pr. m ...................................................................  kr.  7,17

29. Underforinger inkl. fastgørelse med dykkere eller selvskærende 
skruer, pr. underforing ...........................................................  kr. 3,60

30. Indfatninger indsat i not ved lysning/tilsætning, tillægges pr. 
karm ......................................................................................  kr. 3,76

Henvisninger.

31. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

32. Stopning/fugning/skumning betales efter afsnit 10, gruppe 3.

33. Notlister påsat karm eller lysninger/tilsætninger med sløjfer, be-
tales sløjfer efter afsnit 10, gruppe 4.

34. Ved indfatninger fastgjort til lysninger/tilsætninger med sløjfer, 
betales sløjfer efter afsnit 10, gruppe 4.

35. Boring og propning betales efter afsnit 10, gruppe 2.

Afsnit 9
Gruppe 5

2020

Pkt. Lysninger/tilsætninger der leveres færdigtildannet og samlet.

01
Lysning eller til-

sætning

02
Indfatning

03
Standardpris

Karmens sammen-
lagte mål (bredde 
+ højde)

A

kr.

B

kr.

A

kr.

B

kr. 

A

kr.

B

kr.

25. 2500 mm, pr. stk.  38,70  43,90  43,90  47,00  82,63 90,94

26. 3000 mm, pr. stk.  47,49  53,93 50,12  53,21  97,59 107,12

Tillægspriser.

27. For lysninger/tilsætninger eller indfatninger ved karmens 4. kant
tillægges tabelpriserne, punkterne 1 t.o.m. 24 ............................ 25%

28. Tilpasning af lysninger/tilsætninger i forkant med maskine inkl.
afpudsning, pr. m ................................................................... kr.  7,17

29. Underforinger inkl. fastgørelse med dykkere eller selvskærende
skruer, pr. underforing ........................................................... kr. 3,60

30. Indfatninger indsat i not ved lysning/tilsætning, tillægges pr.
karm ...................................................................................... kr. 3,76

Henvisninger.

31. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

32. Stopning/fugning/skumning betales efter afsnit 10, gruppe 3.

33. Notlister påsat karm eller lysninger/tilsætninger med sløjfer, be-
tales sløjfer efter afsnit 10, gruppe 4.

34. Ved indfatninger fastgjort til lysninger/tilsætninger med sløjfer,
betales sløjfer efter afsnit 10, gruppe 4.

35. Boring og propning betales efter afsnit 10, gruppe 2.

Afsnit 9
Gruppe 5

2020

Pkt. Henvisninger.

36. Lysninger/tilsætninger over 550 mm i bredden, betales som
vægbeklædning, afsnit 6.

37. Beklædning af vægflade over eller mellem lysninger/tilsæt-
ninger, betales som vægbeklædning, afsnit 6.

Protokollater.

1. Ved lysninger/tilsætninger der leveres færdigtildannet og sam-
let er følgende gældende:
Tabellen kan kun anvendes, når der er lysninger/tilsætninger på 
4 sider.
Karme over 3000 mm betales efter tabellen færdigtildannet til
opsætning.
Der betales for indfatninger, hvor lysninger/tilsætninger leveres
samlede og med påsatte indfatninger.

2. Hvor flere karme er opsat i bånd og der kun opsættes 2 lodrette
og 1 vandret dækkende hele båndet, opmåles det som 1 karm
(karmens samlede bredde + evt. afstand mellem de enkelte
karme + højde).

Afsnit 9
Gruppe 5

2020

Pkt. Henvisninger.

36. Lysninger/tilsætninger over 550 mm i bredden, betales som
vægbeklædning, afsnit 6.

37. Beklædning af vægflade over eller mellem lysninger/tilsæt-
ninger, betales som vægbeklædning, afsnit 6.

Protokollater.

1. Ved lysninger/tilsætninger der leveres færdigtildannet og sam-
let er følgende gældende:
Tabellen kan kun anvendes, når der er lysninger/tilsætninger på 
4 sider.
Karme over 3000 mm betales efter tabellen færdigtildannet til
opsætning.
Der betales for indfatninger, hvor lysninger/tilsætninger leveres
samlede og med påsatte indfatninger.

2. Hvor flere karme er opsat i bånd og der kun opsættes 2 lodrette
og 1 vandret dækkende hele båndet, opmåles det som 1 karm
(karmens samlede bredde + evt. afstand mellem de enkelte
karme + højde).
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Gruppe 5

2020

Pkt. Henvisninger.

36. Lysninger/tilsætninger over 550 mm i bredden, betales som 
vægbeklædning, afsnit 6.

37. Beklædning af vægflade over eller mellem lysninger/tilsæt-
ninger, betales som vægbeklædning, afsnit 6.

Protokollater.

1. Ved lysninger/tilsætninger der leveres færdigtildannet og sam-
let er følgende gældende:
Tabellen kan kun anvendes, når der er lysninger/tilsætninger på 
4 sider.
Karme over 3000 mm betales efter tabellen færdigtildannet til 
opsætning.
Der betales for indfatninger, hvor lysninger/tilsætninger leveres 
samlede og med påsatte indfatninger.

2. Hvor flere karme er opsat i bånd og der kun opsættes 2 lodrette 
og 1 vandret dækkende hele båndet, opmåles det som 1 karm 
(karmens samlede bredde + evt. afstand mellem de enkelte 
karme + højde).

Afsnit 9
Gruppe 5

2020

Pkt. Henvisninger.

36. Lysninger/tilsætninger over 550 mm i bredden, betales som
vægbeklædning, afsnit 6.

37. Beklædning af vægflade over eller mellem lysninger/tilsæt-
ninger, betales som vægbeklædning, afsnit 6.

Protokollater.

1. Ved lysninger/tilsætninger der leveres færdigtildannet og sam-
let er følgende gældende:
Tabellen kan kun anvendes, når der er lysninger/tilsætninger på 
4 sider.
Karme over 3000 mm betales efter tabellen færdigtildannet til
opsætning.
Der betales for indfatninger, hvor lysninger/tilsætninger leveres
samlede og med påsatte indfatninger.

2. Hvor flere karme er opsat i bånd og der kun opsættes 2 lodrette
og 1 vandret dækkende hele båndet, opmåles det som 1 karm
(karmens samlede bredde + evt. afstand mellem de enkelte
karme + højde).
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2020

Spanske vægge.

Grundlag for opstilling af spanske vægge.
1. Opstilling af spanske vægge (skærmvægge) af færdigtildannede plader

uanset overfladebehandling, pladetykkelse indtil 40 mm, pladehøjde indtil
205 cm.
Uanset om gafler/støtteben er faststøbt før opstillingen, eller
faststøbningen af disse sker efter opstillingen, er inddeling af væggene,
interimistiske underforinger og afstivninger, der er nødvendige for den
rigtige placering, inkluderet i opstillingsprisen.

2. Ved tilslutningen til vægge er indeholdt 3 stk. vinkeljerns/U-jernsbeslag/-
gafler eller 205 cm vinkel- eller U-jernsskinner.
Ved beslagene er indeholdt pr. tilslutning indtil 6 stk. skruer i pladen og
indtil 6 stk. fastgørelse af beslag med skruer inkl. boring i alle arter af
vægge, samt isætning af plugs.
Beslag i indtil 65 mm sammenlagt mål (tykkelse + bredde), godstykkelse
indtil 2 mm.
Beslag leveres afkortede og med huller boret for skruer og lign..

3. Ved opmåling fradrages ikke for dørhuller.
I tillægget for færdigbeslåede døre er inddeling for passende luft
inkluderet, samt justering af hængsler og låse.

4. Modtagelse og udpakning samt sortering af plader og døre er inkluderet.
Vægge under 1 meter opmåles som 1 meter.
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Pkt. 

1. Spansk væg, pr. m ...........................................................  kr. 60,64 

2. Tilslutninger mod væg (mur, beton og lignende),
pr. stk. ..............................................................................  kr.  52,18

3. Tilslutninger mod træ, pr. stk. ...........................................  kr.  26,61

Tillægspriser.

4. Tillæg for dør, pr. stk. .......................................................  kr.  26,61

5. Støtteben ved gulv, inkl. boring og propning, samt indtil
4 skruer, pr. stk. ................................................................  kr.  18,90

Henvisninger.

6. Overliggere, samleskinner og lister betales efter afsnit 10, 
gruppe 4.

7. Montering betales efter gruppe 8.

8. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

Protokollater.

1. Nedlægning og faststøbning af beslag, kan særligt akkor-
deres.

2. Snit i plader, kan særligt akkorderes.
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Fyldninger. 

Pkt. Uanset materialeart og behandling, anbragt i false med lister.  

Montering af fyldninger i tykkelse t.o.m.:

1. 13 mm - pr. fyldning t.o.m. 1 m2, pr. stk. ...........................  kr. 6,83

2. 26 mm - pr. fyldning t.o.m. 1 m2, pr. stk. ...........................  kr. 8,98

3. 13 mm - pr. overmål pr. 0,3 m2, pr. stk. ............................  kr. 1,10

4. 26 mm - pr. overmål pr. 0,3 m2, pr. stk. ............................  kr. 1,54

For måltagning, håndtering og tilskæring med maskine af fyldnin-
ger leveret for store.

5. 13 mm - pr. fyldning t.o.m. 1 m2, pr. stk. ...........................  kr.  7,37

6. 26 mm - pr. fyldning t.o.m. 1 m2, pr. stk. ...........................  kr.  9,00

7. 13 mm - pr. overmål pr. 0,3 m2, pr. stk. ............................  kr. 1,88 

8. 26 mm - pr. overmål pr. 0,3 m2, pr. stk. ............................  kr. 2,89 

For måltagning, håndtering og tilskæring med maskine af fyldnin-
ger af hele plader.

9. 13 mm - pr. fyldning t.o.m. 1 m2, pr. stk. ...........................  kr. 10,79

10. 26 mm - pr. fyldning t.o.m. 1 m2, pr. stk. ...........................  kr.  13,49

11. 13 mm - pr. overmål pr. 0,3 m2, pr. stk. ............................  kr. 1,88 

12. 26 mm - pr. overmål pr. 0,3 m2, pr. stk. ............................  kr. 2,89 

1-komponent fugemasse bag fyldninger, med eller uden brug af
kompressor eller olietrykspistol.

13. Pr. fyldning t.o.m. 1 m2, pr. stk. ........................................  kr.  8,47

14. Pr. overmål pr. 0,3 m2, pr. stk. ..........................................  kr. 1,88 
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Pkt. 2-komponent fugemasse inkl. blanding med maskine.

15. Pr. fyldning t.o.m. 1 m2, pr. stk. ........................................  kr.  9,53 

16. Pr. overmål pr. 0,3 m2, pr. stk. ..........................................  kr. 1,88 

1-komponent fugemasse bag lister, med eller uden brug af kom-
pressor inkl. nødvendig aftagning af overflødig fugemasse.

17. Pr. fyldning t.o.m. 1 m2, pr. stk. ........................................  kr.  12,42

18. Pr. overmål pr. 0,3 m2, pr. stk. ..........................................  kr. 2,89 

2-komponent fugemasse inkl. blanding med maskine.

19. Pr. fyldning t.o.m. 1 m2, pr. stk. ........................................  kr.  15,11

20. Pr. overmål pr. 0,3 m2 , pr. stk. .........................................  kr. 3,76

Henvisning.

21. Lister betales efter afsnit 10, gruppe 4.
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Afsnit 9
Gruppe 8

2020

Montering af beslag m.v.

Grundlag for prisfastsættelse af monteringsarbejder.
1. Hvor andet ikke er nævnt indeholder priserne montering på fyrretræ,

hårdt træ, møbelplade, spånplade eller lignende, uanset overfladebe-
klædning og uanset om emnerne er fineret eller med pålimet plastikbe-
handling, linoleum samt plastiklaminater som formica, metal indtil 0,7 mm
og aluminium indtil 1,2 mm tykkelse, hvor der forekommer boring for
skruer.

Almindelige udpakning, inddeling og opmærkning af beslag er indeholdt.
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2020

Pkt.

1. Montage af greb inkl. langskilte og rosetter, pr. sæt ......... kr. 26,69

2. Afkortning af forbindelssesstang ...................................... kr. 4,99

3. Montering af toiletbesætning eller vridergreb, pr. stk. ....... kr. 18,68

4. Halve greb på altandøre og vinduesrammer pr. greb, pr. stk.

.......................................................................................... kr. 12,48

5. Låsecylinder med eventuel vrider (dråbeformet), inkl. evt.
cylinderforlænger og sortering efter låseplan, pr. stk. ....... kr. 15,91

6. Låsecylinder inkl. vridergreb, cylinderring og eventuel cylin-
derforlængere og sortering efter låseplan, pr. stk. ............ kr. 36,33

7. Ventiler eller udluftningsindsats ved vinduer/døre inkl. 4 
skruer, pr. stk. ................................................................... kr. 6,71

8. Montering af nøgleskilt, underplade med påklemt dækplade 
og andre småbeslag pr. stk. ............................................. kr. 4,99

9. Montering af skåle eller greb ved skydedøre uden nedlæg-
ning, inkl. 2 skruer, pr. stk. ................................................ kr. 6,95

10. Sparkeplader inkl. indtil 20 skruer eller kontaktlimet,
pr. plade ........................................................................... kr. 31,57
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Afsnit 9
Gruppe 8

2020

Pkt.

11. Dørstopklods, inkl. gummiring eller gummiprop, boring, 
propning og skrue, pr. stk. ................................................ kr. 11,96

12. Dørstopklods, inkl. gummiring eller gummiprop, fastgjort i 
træ med skrue, pr. stk. ..................................................... kr. 6,19

13. Dørstop eller dørstyr ved skydedøre inkl. 2 skruer,
pr. stk. .............................................................................. kr. 6,95

14. Dørpumper på trækarme inkl. eventuel vending af fjeder og 
justering, pr. stk. ............................................................... kr. 109,01

15. Skæring af gevind, hulboring og efterfølgende gevindskæ-
ring evt. som kombination udført med et stk. værktøj, pr. stk. 
.......................................................................................... kr. 8,92

16. Konsol ved dørpumper, pr. stk. ........................................ kr. 22,63

17. Automatisk dørtætningsliste eller lignende, pr. stk. .......... kr. 45,56

18. Knap med gevindskrue inkl. boring af hul, pr. stk. ............ kr. 8,92

19. Bøjlehank uden boring af huller, pr. greb ......................... kr. 6,71

20. Bøjlehank med fast eller løs skive, der gennembores og på-
skrues med gevindskrue eller møtrik med boring af huller, 
pr. greb ............................................................................. kr. 13,64

21. Magnetlås inkl. 4 skruer, pr. stk. ....................................... kr. 13,64

22. Postkasse af metal, plast eller lignende, pr. stk. ............... kr. 23,85

23. Plastik dækpropper, pr. stk. .............................................. kr. 0,64

Opsætning af jernknægte fastgjort i træ med skruer el-
ler fransk skrue, inkl. nødvendig boring i træ.
Knægtens sammenlagte mål (bredde + højde) indtil:

24. Knægte indtil  20 cm, inkl. 2 fastgørelser, pr. stk. ............. kr. 12,70

25. Knægte indtil  50 cm, inkl. 3 fastgørelser, pr. stk. ............. kr. 20,89

26. Knægte indtil  80 cm, inkl. 4 fastgørelser, pr. stk. ............. kr. 30,10
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Gruppe 8

2020

Pkt.

27. Knægte indtil 110 cm, inkl. 4 fastgørelser, pr. stk. ............ kr. 38,09

28. Gliphager opsat på træ inkl. 6 skruer, pr. stk. ................... kr. 17,48

29. Dørvælger synkron beslag, pr stk. .................................... kr. 38,22

Henvisninger.

30. Boring og propning ved knægte betales efter afsnit 10, 
gruppe 2.

31. Hvor andet ikke er nævnt, betales skruer efter afsnit 10, 
gruppe 2.

Protokollater.

32. Gradueringsfradrag for montage af dørgreb, hvori der indgår 
mere end 20 sæt i samme tildeling fradrages 10 %.

33. Gradueringsfradrag for montage af halve greb, hvori der 
indgår mere end 10 stk. i samme tildeling fradrages 10 %.

34. Gradueringsfradrag for montage af flere end 10 dørpumper,
i samme tildeling fradrages 10 %.

35. Prislistestigninger for gruppen er 10 % i 2021 og 10 % i 
2022, gruppen tilkommer ikke generelle prislistestigninger.
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2020

Grundlag for opstilling af glasskillerum eller elementer 
leveret som samlede karme.

1. Opstilling af glasskillerum eller plankestel af leverede færdigtildannede
elementer/karme, betales efter afsnit 4, gruppe 1.
Grundlag for prisfastsættelse af karmisætning i punkterne 1-2-3 og 4 er
ligeledes gældende.

2. Hvor der opstilles et enkelt element/karm med enkelt eller dobbelt dør
indtil 5000 mm udvendig karmmål (bredde + højde), for eksempel ved
gange, betales efter afsnit 9, gruppe 1.

3. Hvor fyldninger påsættes efter opstilling, betales dette arbejde efter
gruppe 7.

4. Eventuelle ændringer ved elementer/karme må særlig akkorderes.

5. Glasskillerum og plankestel gradueres samlet.

Protokollat.
Afsnittet omfatter ikke systemvægge, helvægselementer o.l.
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Afsnit 10
Gruppe 1

2020

Udskæringer og hulboring udført med el-værktøj.

A: Bløde banevarer der kan skæres med kniv; undertag, asfaltpap, trådnet 
af plast.

B: Pladematerialer t.o.m. 13 mm tykkelse; gips, masonite, insulite, kork, 
blød PVC og karlitmineral. 
Synlige isoleringsmaterialer t.o.m. 100 mm tykkelse; mineraluldsbatts og 
mineraluldsmåtter.

C: Pladematerialer t.o.m. 13 mm tykkelse; eternit, internit, tarnit, glasal, 
glasfiber, hård PVC og plastlaminater.
Pladematerialer t.o.m. 27 mm tykkelse; krydsfiner, spånplade, møbelpla-
de, træfinerplader samt plader af hårdt træ til naturtræsbehandling, na-
turtræsbehandlede, færdigmalede, overtrukket med blød plast.
Bræddematerialer t.o.m. 27 mm tykkelse; brædder, lister og træunderlag.
Træbetonplader t.o.m. 35 mm tykkelse behandlede/ubehandlede.

D: Metalmaterialer t.o.m. 1,5 mm tykkelse; metalplader, metallister, metal-
underlag. 
Eternit tagbeklædninger; bølgeplader, parallelt oplagt skifer.
Trådnet af metal t.o.m. 1,83 mm trådtykkelse.

Pkt. 2, 3 og 4-sidet udskæringer. A B C D 

1. Snitlængde t.o.m. 20 cm, 
pr. stk. ...................................  kr. 0,49 2,77 5,36  7,16 

2. Snitlængde t.o.m. 50 cm,
pr. stk. ...................................  kr. 1,17  6,07 9,65  12,53

3. Snitlængde t.o.m. 100 cm,
pr. stk. ...................................  kr. 1,39 7,53  12,53  17,02
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2020

Pkt. 2, 3 og 4-sidet udskæringer. A B C D 

4. Snitlængde t.o.m. 200 cm, 
pr. stk. ...................................  kr. 1,61  12,43  16,95  22,04

5. Snitlængde t.o.m. 400 cm,
pr. stk. ...................................  kr. 4,26  25,86  32,36  37,62

6. Snitlængde t.o.m. 500 cm, 
pr. stk. ...................................  kr. 5,35  34,08  41,42  53,75

7. Snitlængde over 500 cm,
pr. m ......................................  kr. 1,27 7,49 8,83 10,75

8. Udskæringer over 4 sider,
pr. stk. ekstra side .................  kr. 0,56 1,81 2,89 4,48

9. Runde udskæringer betales som 
firkantede med snitlængde svar-
ende til 4 gange diameteren og 
tillægges .....................................  25% 25% 25% 25%

10. Overtykkelsestillæg pr. påbe-
gyndt 0,7 cm udover de i kolon-
ne B og C nævnte tykkelser, til-
lægges pr. overtykkelse ..............  14% 14%

Boring af huller.

11. Diameter t.o.m. 10 mm,
pr. stk. ...................................  kr. 1,25 2,09 2,27 

12. Diameter t.o.m. 30 mm,
pr. stk. ...................................  kr. 1,98 3,10 3,31

13. Diameter t.o.m. 50 mm,
pr. stk. ...................................  kr. 3,51 5,13 5,24

14. Diameter t.o.m. 70 mm,
pr. stk. ...................................  kr. 4,71 6,87 7,23
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Gruppe 1

2020

Pkt. Boring af huller. A B C D 

15. Overtykkelsestillæg pr. påbe-
gyndt 0,7 cm udover de i kolonne 
B og C nævnte tykkelser, tillæg-
ges pr. overtykkelse ....................  14% 14%

Tillægs- eller fradragspriser.

16. Skal der indsættes materiale i 
udskæringen, tillægges ...............  90% 90% 90%

17. Udskæring i samlede elementer, 
tillægges .....................................  60% 60% 60%

18. Udskæringer og boringer i mel-
lemlag og metalprofiler til lette 
skillevægge fradrages ................  
Fradraget er ikke gældende ved 
tagarbejde og udskæringer i 
brand- og lydvægge.

30% 30% 30%

Henvisninger.

19. Borede huller over 70 mm, betales som anført i punkt 9.

20. 2-sidet udskæringer over 400 cm snitlængde, betales alene
med meterprisen i punkt 7.

Protokollater.

1. Ovale udskæringer betales som runde, med længste diame-
ter som beregningsgrundlag.

2. Udskæringer efter kolonne A, samt gips, kork, blød PVC, 
synlige isoleringsmaterialer af batts og måtter og karlit-
mineral efter kolonne B forudsættes udført med kniv.

3. Boring af hul og indskæring til runding, betales som boring af 
hul + udskæring. 

4. Indskæring til udskæring af runding, betales med udskæ-
ringsprisen.
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Gruppe 2

2020

Bolte og franske skruer.

Pkt. A B C D E

Dybde, længde i mm 
t.o.m. 50 100 150 200 250

1. Opmærkning og boring af 
huller for bolte og lign., di-
ameter t.o.m. 20 mm,
pr. stk. hul ....................  kr. 2,70 3,85 5,63 7,05 8,83

2. Opmærkning og boring af 
huller for bolte og lign., di-
ameter t.o.m. 32 mm.
pr. stk. hul ....................  kr. 4,31 7,29 10,88 13,83 17,51 

3. Isætning og fastspænding 
af bolt, inkl. 2 stk. mø-
trikker, alm. spændskiver 
samt indstøbte bolte, jern-
dupper, dorne, dyvler, pr. 
stk. ...............................  kr. 1,72 1,72 2,27 2,72 3,18 

4. Franske skruer, inkl. af-
mærkning og boring, 
pr. stk. .........................  kr. 2,23 2,76 4,28 5,53 7,07

Afsnit 10 
Gruppe 2

2020

Boring i metal.

Pkt. Boring af huller i jern, stål, messing, aluminium og lign. til søm,
skruer og bolte.

A B C D E F 

Diameter t.o.m. 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm

16. Godstykkelse 
t.o.m. 2 mm, 
pr. stk. .......... kr. 1,01 1,17 1,35 1,54 1,70 2,01

17. Godstykkelse 
t.o.m. 4 mm, 
pr. stk. .......... kr. 2,01 2,28 2,54 2,87 3,18 3,79 

18. Godstykkelse 
t.o.m. 6 mm, 
pr. stk. .......... kr. 2,53 2,87 3,31 3,57 4,00 4,66

19. Godstykkelse 
t.o.m. 8 mm, 
pr. stk. .......... kr. 3,02 3,43 3,63 4,29 4,81 5,68

20. Godstykkelse 
t.o.m. 10 mm, 
pr. stk. .......... kr. 3,38 4,00 4,43 5,04 5,65 6,55

21. Godstykkelse 
t.o.m. 12 mm, 
pr. stk. .......... kr. 4,02 4,59 5,09 5,78 6,52 7,62

22. Godstykkelse 
t.o.m. 14 mm, 
pr. stk. .......... kr. 4,56 5,12 5,68 6,48 7,22 8,55
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Pkt. Skruer inkl. forboring i kunststof og træ samt boreskruer i metal.

A B C D 

Skruelængde 
t.o.m.

Alm. skruer Boreskruer i 
indtil 2 mm 
metal og 6 
mm diame-

ter

Boreskruer i 
indtil 4 mm 
metal og 6 
mm diame-

ter

Boreskruer i 
indtil 6 mm 
metal og 6 
mm diame-

ter

5. 25 mm  ....  kr. 0,76 1,35 1,88 2,21

6. 38 mm  ....  kr. 0,82 1,42 1,98 2,27 

7. 51 mm  ....  kr. 0,95 1,55 2,08 2,39 

8. 64 mm  ....  kr. 1,12 1,72 2,27 2,55 

9. 76 mm  ....  kr. 1,51 2,08 2,64 2,92

10. 102 mm  ..  kr. 2,12 2,74 3,31 3,56

11. 128 mm  ..  kr. 2,68 3,27 3,81 4,12

12. 154 mm .. kr. 3,24 3,81 4,37 4,67

Boring af huller i mur og beton, ekskl. plugs, sømplugs eller lign.

A B C 

Diameter t.o.m. Huldybde t.o.m.

50 mm 80 mm 110 mm

13. 8 mm  ................  kr. 3,48 5,26 7,05

14. 12 mm  ..............  kr. 4,56 5,97 7,60

  15. 16 mm  ..............  kr. 5,26 7,60 9,89 

Afsnit 10 
Gruppe 2

2020

Boring i metal.

Pkt. Boring af huller i jern, stål, messing, aluminium og lign. til søm,
skruer og bolte.

A B C D E F 

Diameter t.o.m. 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm

16. Godstykkelse 
t.o.m. 2 mm, 
pr. stk. .......... kr. 1,01 1,17 1,35 1,54 1,70 2,01

17. Godstykkelse 
t.o.m. 4 mm, 
pr. stk. .......... kr. 2,01 2,28 2,54 2,87 3,18 3,79 

18. Godstykkelse 
t.o.m. 6 mm, 
pr. stk. .......... kr. 2,53 2,87 3,31 3,57 4,00 4,66

19. Godstykkelse 
t.o.m. 8 mm, 
pr. stk. .......... kr. 3,02 3,43 3,63 4,29 4,81 5,68

20. Godstykkelse 
t.o.m. 10 mm, 
pr. stk. .......... kr. 3,38 4,00 4,43 5,04 5,65 6,55

21. Godstykkelse 
t.o.m. 12 mm, 
pr. stk. .......... kr. 4,02 4,59 5,09 5,78 6,52 7,62

22. Godstykkelse 
t.o.m. 14 mm, 
pr. stk. .......... kr. 4,56 5,12 5,68 6,48 7,22 8,55
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Boring i metal.

Pkt. Boring af huller i jern, stål, messing, aluminium og lign. til søm, 
skruer og bolte.

A B C D E F 

Diameter t.o.m. 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm

16. Godstykkelse 
t.o.m. 2 mm,
pr. stk. ..........  kr. 1,01 1,17 1,35 1,54 1,70 2,01

17. Godstykkelse 
t.o.m. 4 mm,
pr. stk. ..........  kr. 2,01 2,28 2,54 2,87 3,18 3,79 

18. Godstykkelse 
t.o.m. 6 mm,
pr. stk. ..........  kr. 2,53 2,87 3,31 3,57 4,00 4,66

19. Godstykkelse 
t.o.m. 8 mm,
pr. stk. ..........  kr. 3,02 3,43 3,63 4,29 4,81 5,68

20. Godstykkelse 
t.o.m. 10 mm,
pr. stk. ..........  kr. 3,38 4,00 4,43 5,04 5,65 6,55

21. Godstykkelse 
t.o.m. 12 mm,
pr. stk. ..........  kr. 4,02 4,59 5,09 5,78 6,52 7,62

22. Godstykkelse 
t.o.m. 14 mm,
pr. stk. ..........  kr. 4,56 5,12 5,68 6,48 7,22 8,55
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Pkt. Tillægspriser.

23. Sømskud med magasinpistol eller stålsøm i beton,  
pr. stk. ...............................................................................  kr.  1,01

24. Isætning af Würth ekspressøm over 60 mm længde,
pr. stk. ..............................................................................  kr.
Ekspressøm t.o.m. 60 mm regnes som plugs.

1,54 

25. Rawplugs isat ...................................................................  kr. 0,81

 26. For propper, der tildannes og indsættes i borede huller,
pr. stk. ..............................................................................  kr.

  
2,28 

27. Selvskærende bolte indsat med kiler, pr. stk. ...................  kr. 2,45 

 28. Ekspansionsbolte, indsat og fastspændt, inkl. spændeskive, 
pr. stk. ..............................................................................  kr. 3,69 

 29. Isætning af DBZ ekspansionsindsats, pr. stk. ...................  kr. 2,45 

30. Montering af vinkler eller ankre på karme inkl. opmærkning, 
pr. stk. ..............................................................................  kr. 1,82

31. Montering af vinkler på gulv, væg eller loft til fastgørelse
af karme inkl. opmærkning, pr. stk. ..................................  kr. 3,63

32. Ekstra spændeskiver pr. stk. ............................................  kr. 0,17 

33. Ekstra møtrikker pr. stk. ...................................................  kr.  0,64 

34. Popnitter inkl. hulboring pr. stk. ........................................  kr. 1,48

35. Karmskruer, inkl. plugs i normal længde, pr. stk. ..............  kr. 2,95

36. Justerbare karmskruer, pr. stk. .........................................  kr. 2,95

37. Boring og isætning af bolte eller franske skruer, fra
undersiden tillægges ............................................................. 50%

38. Anvendes hårde træsorter tillægges .....................................
Tillægget beregnes af skruetabellen samt boring for bolte og 
franske skruer.

50%
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Pkt. Tillægspriser.

 39. Undersænkning af fladhovede skruer, når kombineret bor 
ikke stilles til rådighed, pr. stk. ..........................................  kr. 0,82 

40. Hulboring for søm i træ t.o.m. 25 mm, diameter t.o.m. 4 mm, 
pr. stk. ..............................................................................  kr. 0,69 

Montering af klæbeankre inkl. hulboring i mur og beton, rensning 
af borehul, montering og centrering af gevindstang, af- og påsæt-
ning af møtrikker, arbejde i to omgange, gene af tørretid samt 
fastspænding.

A B C D E

Boredybde t.o.m. Diameter t.o.m. Ved tildeling 
af over 100 

12 mm 16 mm 20 mm 24 mm klæbeankre 
fradrages

 41. 8 cm, pr. stk.....  kr. 17,67 19,12 20,58 22,02 1,91

42. 11 cm, pr. stk....  kr. 19,50 21,64 23,76 25,87 1,91

43. 14 cm, pr. stk....  kr. 21,36 24,14 26,95 29,72

44. 17 cm, pr. stk....  kr. 23,19 26,65 30,11 33,59

45. 20 cm, pr. stk....  kr. 25,02 29,15 31,81 34,44

Henvisninger.

46. Indsætning af turbo K-plugs, betales som franske skruer i 
tilsvarende længde.

47. Montaflexskruer eller lign. med samme egenskaber, betales 
som almindelige skruer.

Protokollater.

1. Tabellen fortsætter med forskellen mellem sidste mål og 
pris. 
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Pkt. Protokollater.

2. Franske skruer t.o.m. 38 mm i længden og t.o.m. 7 mm i di-
ameter, betales som almindelige skruer under forudsætning 
af der leveres el-værktøj.
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Fugning ved lofter, vægge, gulve, lister og trækonstruk-
tioner.

Pkt. Fugebredde A B C 

Fugning med kompressor, olie-
trykspistol eller eldreven fugepi-
stol.

T.o.m.
5 mm

Over
5 mm
t.o.m.

20 mm

Over
20 mm
t.o.m.
30 mm

Synlig fugning.

1. Primning, fugning og efterglatning 
af fuger med 2-komponent fuge-
masse, pr. m .............................  kr. 22,30 11,19 15,63 

2. Primning, fugning og efterglatning 
af fuger med 1-komponent fuge-
masse, pr. m .............................  kr. 19,09 9,52 13,34

3. Fugning med 1-komponent fuge-
masse inkl. aftagning af fugemas-
se, pr. m ...................................  kr. 5,27

Ikke synlig fugning.

4. Fugning med 1-komponent inkl. 
eventuel primning og/eller efter-
glatning og/eller fjernelse af over-
skydende fugemasse, pr. m .....  kr. 15,52 7,77 10,86

5. Skumning eller fugning med 1-
komponent fugemasse inkl. aftag-
ning af evt. skum eller fugemasse, 
pr. m .........................................  kr. 4,37 4,37

6. Stopning m. mineraluld, 
pr. m ..........................................  kr. 6,83 3,43 4,10 

7. Stopning med skumgummi eller po-
lystyrolstrimler, pr. m ................  kr. 5,71 2,86 4,00
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Pkt. Tillægspriser.

8. Ekspanderende fugebånd (Illmod og lign.) isat færdig fuge
efter fabrikkens forskrifter, pr. m ....................................  kr. 8,56

9. Snit i isolering t.o.m. 100 mm tykkelse, der anvendes til 
stopning, pr. m ...............................................................  kr. 0,83 

Protokollater.

1. Selvstændige fuger under 1 m måles som 1 m.

2. Fortløbende fuger om hjørner måles som én fuge, dog 
mindst 1 m.

3. Stopning fra én side med mineraluld over 80 mm i dybden 
akkorderes.

4. Stopning og fugning kan tildeles i særlig akkord.

5. Det eventuelle ekstra tidsforbrug, der medgår til opfyldelse 
af Arbejdstilsynets sikkerhedskrav ved arbejde med skum, 
må særlig akkorderes.
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Lister af træ, kunststof og aluminium, inkl. hjørner og 
samlinger med eventuel afpudsning.

Pkt. A B C 

Sammenlagte mål, 
(tykkelse + bredde)
T.o.m.

Lister inkl. 
hjørner og 
samlinger

Lister på loft 
inkl. hjørner 
og samlinger

Blindlister, 
sløjfer, op-

klodsninger, 
underforinger 

og lign.

1. 65 mm, pr. m .....  kr. 5,85  7,30  4,09

2. 105 mm, pr. m .....  kr. 7,98 9,96  4,68

3. 135 mm, pr. m .....  kr. 10,50  13,18  5,25

4. 165 mm, pr. m .....  kr.  12,26  15,35  6,04

Tillægs- eller fradragspriser.

5. Lister på mur og beton, ekskl. boring og propning, tillægges 
pr. m .................................................................................  kr. 0,68 

6. Når lister leveres tilskåret, reduceres priserne med .............. 20%

7. Afskæring og tilpasning af lister t.o.m. 22 mm tykkelse,
pr. m .................................................................................  kr. 4,25

8. Afskæring og tilpasning af lister t.o.m. 22 mm tykkelse, med 
maskine, pr. m ..................................................................  kr. 3,25

9. Afskæring og tilpasning af lister over 22 mm tykkelse,
pr. m .................................................................................  kr. 6,50

10. Afskæring og tilpasning af lister over 22 mm tykkelse, med 
maskine, pr. m ..................................................................  kr. 4,87

11. For nødvendig udvagning eller opmærkning, pr. m ..........  kr. 1,74 

12. Afpudsning af frie ender betales af meterprisen, pr. stk. .......  4,09 
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Pkt. Tillægs- eller fradragspriser.

13. Selvklæbende kunststoffer/bånd påsat lister, inkl. hjørner, 
pr. m .................................................................................  kr. 2,52

14. For limning af lister tillægges tabelpriserne ........................... 20%

15. Metallister af jern eller messing t.o.m. 65 mm sammenlagt 
mål, pr. m .........................................................................  kr.  8,05

16. Afkortning af metallister af jern eller messing t.o.m. 65 mm 
sammenlagt mål, pr. stk. ..................................................  kr. 9,66 

Henvisning.

17. Ved lister opsat med skruer, betales skruerne efter gruppe 
2.

Protokollat. 

1. Lister over 165 mm brede, betales som beklædning.
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Imprægnering.
Behandlingspriserne er baseret på imprægneringer påført alle træmaterialer 
med pensel eller malerrulle. Der stilles ikke krav til udseende på det behand-
lede produkt.

Pkt. Ru træ. A B C D E

Udfoldede mål t.o.m. 15 cm 30 cm 40 cm 60 cm Pr. m2

1. Ru træ, pr. m ..............  kr. 1,23 2,46 3,27 4,92

2. Ru træ opsat, pr. m ....  kr. 1,15 2,33 3,11 4,67

3. Ru profileret træ, 
pr. m ...........................  kr. 1,30 2,64 3,53 5,34 

4. Ru profileret træ opsat,
pr. m ...........................  kr. 1,27 2,55 3,43 5,14 4,34

5. Ru klinkbeklædning og Ru 
på 2-beklædning,
pr. m ...........................  kr. 1,35 2,74 3,60 5,44 4,66

6. Ru pladebeklædning,
pr. m ...........................  kr. 1,23 2,46 3,27 4,92 5,09 

7. Ru pladebeklædning op-
sat, pr. m ....................  kr. 1,15 2,33 3,11 4,67 3,99 

Høvlet træ.

8. Høvlet træ, pr. m ........  kr. 1,23 2,46 3,27 4,92 

9. Høvlet træ opsat,
pr. m ...........................  kr. 1,15 2,33 3,11 4,67

10. Høvlet profileret træ,
pr. m ...........................  kr. 1,30 2,64 3,53 5,34
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Pkt. Høvlet træ. A B C D E

Udfoldede mål t.o.m. 15 cm 30 cm 40 cm 60 cm Pr. m2

 11. Høvlet profileret træ op-
sat, pr. m ....................  kr. 

1,27 2,55 3,43 5,14 3,53

 12. Høvlet klinkbeklædning, 
høvlet 1 på 2-beklædning, 
pr. m ...........................  kr. 1,35 2,74 3,60 5,44 3,74

 13. Høvlet pladebeklædning, 
pr. m ...........................  kr. 1,23 2,46 3,27 4,92 4,42

 14. Høvlet pladebeklædning 
opsat, pr. m ................  kr. 1,15 2,33 3,11 4,67 3,22

Bjælkelag.

 15. Et bjælkehoved at beklæde med tagpap, pr. stk. ...............  kr. 1,72

 16. For 1 m bjælkeside at beklæde med tagpap, pr. side .........  kr. 1,25 

Protokollater.

1. Ved imprægneringsvæsker (pigmenterede og upigmenterede) 
forstås et materiale, der er tyndt flydende og uden fyldnings-
virkning.
Priserne er baseret på håndarbejde. Mesteren leverer pas-
sende pensler/malerruller til det pågældende arbejde. Sven-
dene renholder pensler/malerruller, såfremt mesteren leverer
rengøringsmidler hertil.
I priserne er medregnet afdækning af jord og bygningsdele 
med papir, plast, tape og lign..
Behandling af forekommende frie ender er indeholdt i de an-
førte priser.
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Pkt. Protokollater.

2. Hvor arbejdet udføres efter andre metoder end ovennævnte, 
f.eks. sprøjtning, dypning, tæppemaskiner eller lign., akkorde-
res særskilt.
Ved ekstra arbejde i forbindelse med oppinding/håndtering af
tunge træsorter akkorderes særskilt.

3. Gene ved behandling af undersider på remme, sternbrædder,
udhængsspær, vindskeder og lign. er indeholdt i priserne. An-
det behandlingsarbejde udført fra undersiden, efter punkt 1 til 
14, akkorderes særskilt.

4. Ved udfoldede mål forstås det samlede mål af de behandlede 
flader.

5. Hvor behandling sker på flader, betales der ikke særligt tillæg 
for kanter, da dette er indeholdt i prisen, f.eks. 1 på 2, klinke-
beklædning, plader med spor og rustikbrædder.

6. Arbejde efter punkterne 1 t.o.m. 16 gradueres ikke.

7. Transport af ikke opsatte materialer er omfattet af de generel-
le bestemmelser punkt 7.
Dette er også gældende ved bilag 1.
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Bilag 1
Færdigstrygning med alle materialer med krav til overfladens færdige ud-
seende, påført alle træmaterialer med pensel eller malerrulle.

Pkt. Ru træ. A B C D E

Udfoldede mål t.o.m. 15 cm 30 cm 40 cm 60 cm Pr. m2

1. Ru træ - løst eller opsat, 
pr. m ...........................  kr. 3,80 5,59 6,60 8,89 12,70

2. Ru profileret træ - løst el-
ler opsat, høvlet klinkbe-
klædning og høvlet 1 på 
2-beklædning, pr. m ...  kr. 4,38 6,43 7,61 10,24 14,60

 3. Ru pladebeklædning - løst 
eller opsat, pr. m .........  kr. 3,80 5,59 6,60 8,89 12,70

Høvlet træ.

 4. Høvlet træ - løst eller op-
sat, pr. m ....................  kr. 3,04 4,47 5,29 7,11 10,18

 5. Høvlet profileret træ - løst 
eller opsat, høvlet klinkbe-
klædning og høvlet 1 på 
2-beklædning, pr. m ...  kr. 3,49 5,13 6,07 8,19 11,67

 6. Høvlet pladebeklædning,
pr. m ............................  kr. 

3,04 4,47 5,29 7,11 10,18

Tillægspriser.

 7. Underbeklædning med eller uden mellemrum mellem listerne, 
hvor kanterne ikke forlanges malet, tillægges ......................... 75%

 8. Underbeklædning og lign. af lister med mellemrum, hvor kan-
terne males med, tillægges ..................................................... 150%

 9. Tillæg til kviste ......................................................................... 150%
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Pkt. Tillægspriser.

10. Tillæg til mindre akkorder:
Regningens slutsum indtil kr. 1.468,00 ................................. 
Regningens slutsum indtil kr. 2.193,00 ................................. 
Regningens slutsum indtil kr. 2.641,00 ................................. 
Denne bestemmelse må dog ikke medføre, at arbejder, der 
normalt udføres i samme akkord, opdeles i flere små akkor-
der.

15%
10%

5%

Protokollater.

Bilag 1.

 1. Ved pigmenteret træbeskyttelsesmiddel forstås materiale, der 
som bejdse er med fyldningsvirkning, som kendetegner olie-
og akrylmalinger (tyndtflydende eller geleagtig masse der ikke 
drypper).

2. Ved beregning af tildeling af mindre akkorder eller bilag 1 
medregnes tildelt arbejde med imprægnering efter gruppe 1, 
punkterne 1 t.o.m. 14. 
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Tildannelse af materialer.

Pkt. Høvling af materialer. A B C 

Tværsnit
T.o.m.
32 cm2

T.o.m.
100 cm2

Over
100 cm2

1. Pr. side t.o.m. 4 cm bredde,
pr. m .........................................  kr. 0,61 0,82 0,99 

2. Pr. side over 4 cm bredde, tillæg-
ges pr. påbegyndt 1 cm, pr. m ..  kr. 0,14 0,14 0,14 

Affasning af materialer.

3. Pr. fas t.o.m. 0,5 cm i den dannede 
flade, pr. m ...............................  kr. 0,55 0,79 0,99 

4. Pr. fas over 0,5 cm tillægges pr. 
påbegyndt 0,5 cm, pr. m ...........  kr. 0,23 0,23 0,23 

Tillægspriser.

5. Indstikninger ved affasning uanset bredde, pr. stk. ........  kr. 2,25 

6. Snit pr. cm af træets tykkelse med maskine, pr. m .........  kr. 0,68 

7. Anvendes hårde træsorter tillægges for alt arbejde ............. 50%

Protokollater.

1. Ved høvling forstås høvling og brydning af kanter i savskå-
ret materiale, men ikke opretning eller tykkelses-høvling.

2. Træmaterialer af savskåret tømmer, planker, lægter eller 
brædder af fyr, gran eller nåletræ.
Som hårdt træ betragtes eg og bøg, andre træsorter ak-
korderes.
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Pkt. Protokollater.

3. Denne gruppe følger bestemmelserne i de afsnit, hvor-
under arbejder udføres.

4. Priserne forudsætter, at arbejdet udføres i sammenhæng 
med det arbejde, hvortil materialet tildannes.

5. Arbejde efter denne gruppe gradueres ikke.
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Stilladser.

Pkt. Bukkestilladser.

1. Opstilling af stilladser indtil 200 cm højde af færdigt til-
dannede bukke på indtil 175 cm længde, afdækninger indtil 
125 cm bredde og inkl. bomme og strøer, pr. m ............... kr. 10,70

2. Bukkestillads opsat inkl. rækværk og skråafstivninger over 2 
meter t.o.m. 3 meters højde tillægges de i punkt 1 nævnte 
stilladser ................................................................................ 50%

2A Bukkestillads opsat inkl. rækværk og skråafstivninger over 3 
meter t.o.m. 4 meters højde tillægges de i punkt 1 nævnte 
stilladser ................................................................................ 100%

2B Afstivning af bukkestillads/rørstillads, pr. stk. ................... kr. 12,32

3. Nedtagning af de i punkt 1 nævnte stilladser, pr. m ......... kr. 5,36

3A Nedtagning af de i punkt 2, 2A og 2B betales af opstillings-
prisen med ............................................................................. 50%

4. Ændring af højde betales med et tillæg på ............................
Tillægget beregnes af punkt 1 og 2.

65%
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Pkt. Rørstilladser.

Opstilling.

5. Rørstilladser, der opstilles af elementer, og som samles 
uden bolte, opmåles på basis af stilladsets udvendige om-
kreds gange højden til stilladsgulvet og betales for dette 
areal, pr. m2 ...................................................................... kr.

Stillads, udført af flere tårne med bro imellem, opmåles som 
ét stillads

5,23

Nedtagning.

6. Nedtagning betales med .......................................................
Tillægget beregnes af opstillingsprisen i pkt. 5.

75%

Ændring.

7. For ændring af stilladshøjden beregnes den nedtagne del 
efter pkt. 6 og tillægges ......................................................... 50%

8. For ændring af stilladshøjden beregnes den forøgede højde 
efter pkt. 5 og tillægges ......................................................... 50%

Flytning.

9. Flytning af rullestilladser t.o.m. 10 m tillægges pr. gang Til-
lægget beregnes af opstillingsprisen ...................................... 15%

10. Flytning over 10 m tillægges yderligere pr. påbegyndt 10 m ..
Tillægget beregnes af opstillingsprisen ................................. 4%

11. Henlægning af kørebrædder eller jernskinner, pr. m ........ kr. 5,07

12. Øsken isat ........................................................................ kr. 9,55

Stillads til lofter.

13. Stillads indtil 2 m højde til loftarbejde inkl. opstilling og flyt-
ning samt nedtagning, pr. m2 loftareal .............................. kr.
Stillads over 2 m højde måles det faktiske udførte arbejde, 
dog mindst pr. m2 .............................................................. kr.
Ved loftareal forstås det beklædte areal inkl. frisebrædder 
og lign..

7,89

7,89
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Pkt. Rullestillads til vægarbejde.
Flytning mellem vægge t.o.m. 10 meter er indeholdt. 

14. A B C D E

Væghøjde
over 2,60m 
t.o.m.

Opstil-
ling

Nedtag-
ning

Stål pr 
meter

1 lag be-
klædning på 
1 side pr. 
lbm.

2 eller 3 lag 
beklædning 
på 1 side pr. 
lbm

3,00 m 43,19 32,41 2,17 3,25 4,31

3,30 m 53,99 40,50 2,69 4,06 5,40

3,60 m 64,79 48,60 3,25 4,87 6,47

3,90 m 75,60 56,69 3,78 5,65 7,56

4,20 m 86,39 64,79 4,31 6,47 8,64

4,50 m 97,21 72,89 4,87 7,29 9,72

4,80 m 107,99 81,00 5,40 8,08 10,80

5,10 m 118,79 89,09 5,94 8,90 11,88

Rullestillads til vægarbejde.

A B C D E

Væghøjde
over 2,60m 
t.o.m.

Opstil-
ling

Nedtag-
ning

Stål pr 
meter

1 lag be-
klædning på 
1 side

2 eller 3 lag 
beklædning 
på 1 side

5,40 m 129,58 97,21 6,47 9,72 12,96

5,70 m 140,39 105,29 7,02 10,53 14,03

6,00 m 151,19 113,39 7,56 11,34 15,12

6,30 m 161,99 121,49 8,08 12,15 16,20

6,60 m 172,79 129,58 8,64 12,96 17,29

6,90 m 183,59 137,69 9,19 13,78 18,37
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Pkt. Henvisning.

15. Flytning mellem vægge over 10 meter betales efter punkt 9.

16. Ændring af stillads op til ny arbejdshøjde, pr. m ............... kr. 36,57

17. Ændring af stillads ned til ny arbejdshøjde, pr. m ............. kr. 27,59

Generelt.

18. Er højden ved rørstilladser over 4 m til stilladsgulvet, tillæg-
ges den samlede stilladspris pr. påbegyndt 2 m større højde 
.... 5%

19. Hvor arbejdets art nødvendiggør anvendelse af støtteben, 
betales der ved opstilling eller flytning, pr. stk. ben .......... kr. 6,44

Øvrige 

20. Fodstykker på jord t.o.m. 75 cm2 tværsnit, pr. m .............. kr. 2,69

21. Hånd-, knæ- eller fodlister, pr. m ...................................... kr. 2,77

22. Stilladsgulve og afdækninger med brædder eller plader, pr. 
m2 ..................................................................................... kr. 3,86

Skærme, løbebroer og sikkerhedsnet.

23. Skærmbeklædning over fortov af nye eller brugte materialer, 
inkl. knægte, ru, pr. m2 ..................................................... kr. 10,25

24. Skærmbeklædning over fortov af nye eller brugte materi-
aler, inkl. knægte, høvlede, pr. m² .................................... kr. 13,19

25. For udførelse af skærme i højere liggende etager betales 
med et tillæg på 15% for 2. sal stigende med 15% for hver 
etage, som skærmen anbringes højere.
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Pkt. Skærme, løbebroer og sikkerhedsnet.

26. Reparation og opstilling af gamle løbebroer med reposer, pr. 
stk. .................................................................................... kr. 52,08

27. Nye løbebroer at tildanne og opstille med reposer,
pr. stk. .............................................................................. kr. 58,77

28. Ophængning af sikkerhedsnet, pr. m2 .............................. kr. 4,38

Protokollater.

1. I priserne er ikke indbefattet rensning af klamper, lasker og 
revler.

2. Arbejde efter gruppe 7 gradueres ikke.

3. Tilførte brugte materialer anvendes uden tillæg, når de leve-
res rensede og i øvrigt i brugbar stand.

4. Nedtagning af dele af stilladset for, at komme under/igen-
nem en forhindring, eksempelvis dragere og døre, akkorde-
res særskilt.

5. Ved beregning af væggens højde, er udgangspunktet altid 
væggens gennemsnitshøjde.
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Dampspærre

Pkt. 

Dampspærre der kan skæres med kniv inklusive snit i randarea-
let, inkl. nødvendige fastgørelser og tape over samlinger

1A Dampspærre væg, pr. kvm ...............................................  kr. 8,76 

1B Dampspærre loft, pr. kvm  .................................................. kr. 10,30

Fladetillæg inkl. Nødvendige ombuk indtil 5 cm og tape/snit i
randareal

2A Fladetillæg væg, pr. stk.  ...................................................  kr. 72,50

2B Fladetillæg loft, pr. stk. ......................................................  kr. 85,19

Færdig tildannede kraver til el- og rørgennemføringer. Med i pri-
sen er at trække kabler og rør op til 0,5 m længde igennem kraven 
samt nødvendig tape. Prisen dækker også rørgennemføringer ind-
til 200 mm i diameter samt færdig tildannede manchetter ved ha-
nebånd og lign.

3A Krave/manchetter væg pr. stk. ..........................................  kr. 12,75 

3B Krave/manchetter loft pr. stk..............................................  kr. 12,75 

4A Lukning uden færdig tildannede kraver /manchetter og hjør-
ner væg pr. stk. .................................................................  kr. 25,49 

4B Lukning uden færdig tildannede kraver /manchetter og hjør-
ner, loft pr. stk....................................................................  kr. 25,49 

Pkt.

Færdig tildannet indvendig dampspærrekrave, så som Velux

5.A Dampspærrekrave væg max højde + bredde 225 cm. pr. stk.
...........................................................................................  kr. 49,17 

5.B Dampspærrekrave loft max højde + bredde 225 cm. pr. stk...
....  ...................................................................................... kr. 49,17 
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6.A Dampspærrekrave væg max højde + bredde 325 cm. pr. 
stk.  ......................................................................................kr. 68,82

6.B Dampspærrekrave væg max højde + bredde 325 cm. pr. 
stk.  ......................................................................................kr. 68,82 

Pkt. 

Lysningsfolie i udfoldet mål leveret i ruller. Med i prisen er tape/
snit ved begge kanter, ombuk ved hjørner og tilpasning i bredden

7.A Lysningsfolie væg t.o.m. 30 cm bredde pr. m. .................. kr. 15,90

7.B Lysningsfolie loft t.o.m. 30 cm bredde pr. m. .................... kr. 15,90 

8.A Lysningsfolie væg over 30 cm t.o.m. 60 cm bredde pr. m. kr. 19,32

8.B Lysningsfolie loft over 30 cm t.o.m. 60 cm. bredde pr. m. kr. 19,32

Dampspærre ophængt eller udlagt i baner

9.A Dampspærre væg t.o.m. 30 cm bredde pr. m. .................. kr. 15,90

9.B Dampspærre loft t.o.m. 30 cm bredde pr. m. .................... kr. 15,90

10.A Dampspærre væg over 30 cm t.o.m. 60 cm. bredde pr. m. 
......................................................................................... kr. 19,32

10.B Dampspærre loft over 30 cm t.o.m. 60 cm. bredde pr. m. 
......................................................................................... kr. 19,32

11.A Hæftning af baner opsat af andre pr. m / pr. side kr. 1,06 

11.B Hæftning af baner opsat af andre pr. m / pr. side kr. 1,06 

12.A Bræt eller plade som underlag for tapesamling og lign. 
Fastgjort med et par søm eller skruer pr. stk. .................... kr. 7,65

12.B Bræt eller plade som underlag for tapesamling og lign. 
Fastgjort med et par søm eller skruer pr. stk. .................... kr. 7,65

13.A Underlag ved gennemføring max 50x100 cm. Med i prisen
er underlagslister pr. stk. ................................................... kr. 40,27

13.B Underlag ved gennemføring max 50x100 cm. Med i prisen
er underlagslister pr. stk. ................................................... kr. 40,27
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14.A Tape udover det i forvejen indeholdte, inkl. Krævede efter-
behandling   pr. m. ............................................................. kr. 3,19 

14.B Tape udover det i forvejen indeholdte, inkl. Krævede efter-
behandling   pr. m. ............................................................. kr. 3,19 

15.A Dobbeltklæbende tape pr. m ............................................  kr. 4,78 

15.B Dobbeltklæbende tape pr. m ............................................  kr. 4,78 

16.A Fold til trækaflastning/"øre" betales med  pr. m.  ............... kr. 1,27 

16.B Fold til trækaflastning/"øre" betales med  pr. m................ .kr. 1,27 

17.A Folieklæber inkl. krævede efterbehandling pr. m............... kr. 7,77

17.B Folieklæber inkl. krævede efterbehandling pr. m............... kr. 7,77
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Henvisninger.

18. Primning betales efter afsnit 6 gruppe 5 pkt. 11

19. Ekspanderende fugebånd betales efter afsnit 10 gruppe 3
pkt. 8.

20. Lister betales efter afsnit 10, gruppe 4

21. Ekstra stillads i selvstændig arbejdsgang betales efter afsnit 
10, gruppe 7.

22. Snit i dampspærre betales efter afsnit 10 gruppe 1 pkt. 1A 
ved 4 siddet udskæringer over 1,5 kvm.

23. Enkelt snit (det vil sige ikke 2, 3 og 4 siddet) betales efter 
afsnit 10, gruppe 1, pkt. 1A.

24. Rengøring og støvsugning før arbejdet betales særskilt

25. Dampspærre der bukkes over remme og spær betales om-
bukninger efter Afsnit 2, gruppe 1, pkt.15A. Fugning og lister 
betales særskilt.

Protokollater.

1. Afhugning af beton/mørtel som knaster eller lignende aftales 
særskilt.

2. Gener ved arbejde i lukkede rum, krybekældere, skunke, 
mv. aftales særskilt.

3. Fugning af vindridser aftales særskilt.
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Særlige bestemmelser.

1. Der forudsættes taghældning mellem 40º og 60º.

2. Tækning med strå forudsætter:

At, de leverede tagrør er egnede til det givne arbejde.

At, rørene er sunde og godt rensede.

At, rørene med hensyn til stråtykkelse, længde og ensartethed i de en-
kelte bundter er afpassede efter bygningen. Det vil sige, at rørene er til-
passet efter bygningens fordeling af rene flader, kanter, kviste, valme og
skotrender.
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Brandsikring. 

Pkt. Brandsikring med dug på lægter af banevare der kan skæres med 
kniv, inkl. ombukning ved tagfod samt nødvendige lige snit i 
randarealet.

1. Glasfiberarmeret branddug udlagt pr. m2  .......................  kr.  14,86 

Brandsikring med t.o.m. 13 mm gipsplader udlagt på spær, inkl. 
samleprofiler, fugning samt lige snit i randarealet.

2. Gipsplader udlagt pr. m2  .................................................  kr.  18,16

Brandsikring med t.o.m. 9 mm træfiber- eller gipsplade opsat un-
der lægter og mellem spær inkl. fugning og lige snit i randarealet.

3. Brandsikring ophængt, pr. m2  .........................................  kr. 27,64

Brandisolering t.o.m. 100 mm mellem lægter eller spær, inkl. lige 
snit i randarealet og ved spær eller lægter samt tillæg for skrå fla-
de.

4. Isolering udlagt pr. m2 .....................................................  kr. 8,70

5. Isolering anbragt på forudværende underlag, pr. m2  ......  kr. 10,47

Tillægspriser.

6. Fladetillæg til gipsplader, træfiberplader og dug,
pr. stk. enkelt flade ...........................................................  kr. 88,80 

7. Fladetillæg til isolering, pr. lag, pr. stk. .............................  kr. 28,55

8. Skrå snit ved gips- og træfiberplader, pr. m ......................  kr. 9,99



378 2020

Afsnit 11
Gruppe 1

2020

Pkt. Tillægspriser.

9. Skrå snit ved branddug og t.o.m. 100 mm isolering,  
pr. m .................................................................................  kr. 6,65 

10. Lige snit i gips- og træfiberflader ud over hvad der fore-
kommer i randarealet, pr. m .............................................  kr. 3,44

11. Al isolering over 100 mm, skal betales som overtykkelse pr. 
påbegyndt 25 mm uanset antal lag, pr. m2  .......................  kr. 2,31

12. Trekantlister på isolering i randarealer t.o.m. 50 mm,
pr. m .................................................................................  kr. 3,38 

13. Underlag t.o.m. 32 cm2 for gips- og træfiberplader opsat un-
der lægter mellem spær, pr. m .........................................  kr.  7,06

14. Oplægning og nedtagning af presenning, pr. m2  ..............  kr.  5,29

Skalke.

15. Modeller til skalke, pr. stk. model .....................................  kr. 10,25

16. Afbinding og rejsning af skalke t.o.m. 160 cm2 største tvær-
snit, pr. m ..........................................................................  kr.  17,08

17. Snit i skalke med maskine og snitflade t.o.m. 10 cm,
pr. m snit ...........................................................................  kr. 6,79

18. Skalke der afkortes efter påsømning, pr. stk. afkortning ..  kr. 5,59

Henvisninger.

19. Afbinding og rejsning af hjælpespær og øvrigt tømmer, beta-
les efter afsnit 1, gruppe 1.

20. Bolte og franske skruer, skruer der kræver forboring, boring 
af huller i mur, beton samt metal over 0,7 mm i tykkelse, 
propning, betales efter afsnit 10, gruppe 2.
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Pkt. Henvisninger.

 21. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

 22. Stillads betales efter afsnit 10, gruppe 7.

 23. Underlag over 32 cm2, (punkt 12), betales efter afsnit 1, 
gruppe 1.

Protokollat. 

1. Ved buede kviste betales 1 fladetillæg gældende for punk-
terne 1 t.o.m. 5.
Det forudsættes ved gips- og træfiberplader, at materialet 
kun snittes i randarealet.
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Lægtning. 
Oplægning af lægter t.o.m. 40 cm2, inkl. 2 nederste lægter i hver tagflade af 
evt. dimension t.o.m. 40 cm2 eller anbragt på kant.

Afkortning af lægter ved udskæringer, ekstra lægte ved ovenlys, skorsten og 
aftræk, fastgørelse med t.o.m. 100 mm søm, inkl. dobbeltsømning i 2 neder-
ste rækker lægter og lige afkortning i randarealer.

Evt. trykimprægnering er indeholdt i tabelpriserne. 

Pkt. 

1. Lægteafstand t.o.m. 30 cm, pr. m2  .................................  kr.  15,45

2. Lægteafstand t.o.m. 40 cm, pr. m2  .................................  kr. 12,46

Tillægspriser. 

3. Tillæg for tagflader dækket med banevarer/pladematerialer, 
pr. m2  ................................................................................  kr. 2,68

4. Fladetillæg ved lægter, pr. stk. flade ................................  kr.  88,80

 5. Skrå afskæring i lægtede flader, pr. m .............................  kr.  11,21

 6. Opretning af lægter med, pr. stk. ......................................  kr. 3,37 

 7. Lægter ud over de indeholdte, pr. m ................................  kr. 4,78

 8. Lægtestykker som underlag for indskud ved tagbeklædning, 
grater, kviste og lign. uden tæt tilskæring, pr. m ...............  kr.  7,39

9. Underlag af krydsfiner ved skotrender af t.o.m. 22 mm 
krydsfinersplader mellem spær, t.o.m. 1,0 m2 med 2 m un-
derlag t.o.m. 40 cm2, som er fastgjort med t.o.m. 40 søm,
betales pr. stk. med ..........................................................  kr.  57,45
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Pkt. Tillægspriser.

10. Underlag af krydsfiner ved skotrender af t.o.m. 22 mm 
krydsfinersplader mellem spær, over 1 m2, med 2 m under-
lag t.o.m. 40 cm2, som er fastgjort med t.o.m. 60 søm, beta-
les pr. stk. med .................................................................. kr.  86,18

11. Dobbelt skotrende, inkl. kantlægter samt nødvendigt under-
lag, pr. m ..........................................................................  kr.  28,40

12. Enkelt skotrende, inkl. kantlægte samt nødvendigt underlag, 
pr. m .................................................................................  kr.  17,31

13. Opbygning med eller uden fald bag skotrende og lign.,
pr. stk. ...............................................................................  kr.  47,54

14. Opmåling, udskramning for rendejern eller lister mellem 
rendejern, pr. m ................................................................  kr. 6,87 

15. Lægtning ved kvist med buet front tillægges .........................
Tillægget beregnes af punkterne 1, 2, 4 og 8.

100%

16. 2 lag pap svejst i skotrende, inkl. bukning om kantlægter og 
sømning, pr. m .................................................................  kr.  39,57

17. Afstandslister under lægter t.o.m. 15 cm2 tværsnit inkl. tæt 
sømning på spær, pr. m2  ..................................................  kr.  3,18 

Henvisning.

18. Stillads betales efter afsnit 10, gruppe 7.
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Udhæng, kviste, kvistvinduer og ovenlys.
Opsætning af stern og underbrædder ru eller høvlet, behandlet eller ube-
handlet inkl. hjørner.
Brædder eller lister t.o.m. 38 mm tykkelse.

Stern linjen + længden på vindskeden er mængden der danner grundlag for 
gradueringen.
Gradueringen beregnes af punkterne 5 t.o.m. 9.

Som udhæng regnes alt arbejde i udvendige arealer.

Pkt. Graduering af udhæng.

1. T.o.m. 50 m udhæng, tillægges ...........................................  10%

2. T.o.m. 100 m udhæng, tillægges .........................................  4%

3. Over 150 m udhæng, fradrages ..........................................  2%

4. Over 200 m udhæng, fradrages ..........................................  4%

Bredde t.o.m. 50 cm

5. Facadeudhæng udført af lister mellem lægter, oven på 
spær, inkl. almindelig tilskæring, pr. m ...........................  kr.  11,43

6. Gavludhæng udført af lister mellem lægter, oven på spær 
på tværs af mur/vindskede inkl. tilskæring, pr. m ...........  kr.  26,21

7. Enkelt bræt som underbeklædning, pr. m ......................  kr.  11,61

8. Enkelt bræt som stern/vindskede, anbragt vandret, lodret el-
ler vinkelret på tagfladen, pr. m ......................................  kr.  22,14

9. Sternbræt anbragt mellem spær og følgende taghældningen 
inkl. evt. underlag, pr stk. ...............................................  kr.  29,85



384 2020

Afsnit 11
Gruppe 3

2020

Pkt. Tillægspriser.

10. Stern eller vindskeder der ikke er monteret lodret eller 
vandret på spær eller vandret på tagfod tillægges,
pr. m .................................................................................  kr. 6,65

11. Underlag for udhæng af brædder eller lægter, pr. m ........  kr. 3,86

12. Dækbrædder af træ inkl. hjørner og fastgjort med søm eller 
skruer, pr. m .....................................................................  kr. 4,66

13. Snit i brædder ud over almindelig afkortning, pr. m ..........  kr. 3,32

Kviste.

14. Afbinding og rejsning af kviste betales efter afsnit 1, gruppe 
1.

Arbejde ved kviste, som ikke er nævnt under afsnit 2, 
betales med gældende priser for disse arbejder og til-
lægges:

15. For det enkelte areal under 3 m2 tillægges alt arbejde .......... 60%

16. For det enkelte areal under 5 m2 tillægges alt arbejde .......... 40%

17. Opsætning af færdigbehandlede fabriksfremstillede kviste 
dækkende et tagareal på t.o.m. ? m2, inkl. evt. tilskæring og 
fastgørelse med beslag, opsætning af dampspærre inkl. 
tape samt efter isolering af kvist, pr. stk. kvist ..................  kr.

Aftales 
senere

Kvistvinduer m.v.

18. Opsætning af kvistvinduer betales efter afsnit 4, gruppe 1.
Ved opmåling af ovale kvistvinduer medregnes påsat be-
klædning ved karme, således at største højde + største 
bredde er bestemmende for det sammenlagte mål.
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Pkt. Kvistvinduer m.v.

19. Udtagning af kvistvinduer betales efter afsnit 4, gruppe 2.
Ovale kvistvinduer opmåles som punkt 18. 

20. Vinduesplader leveret og opsat sammen med kvistvinduer 
betales efter afsnit 9, gruppe 4.

21. Ovenlysvinduer betales efter afsnit 2, gruppe 8.

Henvisninger.

22. Som underlag betragtes brædder/lægter/lister t.o.m. 40 cm2. 
Over 40 cm2 betales efter afsnit 1, gruppe 1.

23. Udskæringer betales efter afsnit 10, gruppe 1.

24. Bolte, franske skruer og skruer, der ikke er indeholdt i pri-
serne, betales efter afsnit 10, gruppe 2.

25. Stillads betales efter afsnit 10, gruppe 7.
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Tagbeklædning med strå.
Tækning med tagrør der leveres i faste bundne bundter (kerrer), på omkring 
60 cm i diameter ved rodenden. Rørene skal være vinterfældede, sunde 
sivrør.

Tækning udført med kæppe. Som kæp anvendes tentorstål eller galvanise-
ret jerntråd t.o.m. 6 mm tykkelse. 

Midlertidig fastholdelse af stråene er indeholdt i prisen.

En kort rustfri tråd der skrues fast med maskine til lægten med skruer t.o.m. 
35 mm i længden.
Efter påskruning strammes tråden og bindes til kæppen. 

Opsætning og flytning af tækkebroer og tækkestole på tagfladen er inde-
holdt.

Priserne forudsætter nytækning med nye strå og mønning udlagt på nye 
strå, på min. 1 side.

Pkt. 

2. Tækning t.o.m. 35 cm tykkelse, pr. m2  ............................. kr. 149,02

Tillægspriser.

 3. Fladetillæg ved tækning med tagrør, pr. stk. flade ...........  kr. 119,65

4. Tillæg for tagskæg, pr. m ..................................................  kr.  87,48 

5. Tillæg for grater, pr. m ......................................................  kr. 90,94

6. Tillæg for skotrender, pr. m ..............................................  kr.  86,62

7. Tækning på kviste tillægges pr. kvist med vindueshøjde 
t.o.m. 100 cm ....................................................................  kr.
Arealet for kvisten fradrages ikke ved opmåling af tagfladen.

1.484,85

8. Afslutning af tagrør ved murkroner, murede skorstene, vind-
skeder, ovenlys og lign., pr. m ..........................................  kr. 91,75

9. Tækket afslutning ved vindskeder, pr. m ..........................  kr.  93,06
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Pkt. Tillægspriser.

  Afdækning med t.o.m. 32x150 mm brædder behandlet eller ube-
handlet opsat på klink t.o.m 5 brædder, t.o.m. 60 cm i dækmål, 
ved skorstene, kviste og ovenlys inkl. nødvendig fastgørelse med 
skruer og tråd pr. m.

10A Leveret samlet pr. m..........................................................  kr.  61,88

10B Tildannet og samlet på pladsen pr. m ............................... kr.  77,34

11. Mønning af halm eller lyng inkl. ombukning af rørene og 
fastgørelse med tråd og skruer, pr. m ..............................  kr.  61,88

12. Mønning af græstørv inkl. ombukning af rørene og fastgø-
relse med tråd og skruer, pr. m ........................................  kr.  86,40

13. Mønning af kobber eller zink, inkl. ombukning af rørene og 
fastgørelse med tråd og skruer samt popnitter i samlinger, 
pr. m .................................................................................  kr.
Gældende for både buet rygning og vinkelrygning.

 172,85

14. Udlægning af underlagsplade for metalmønning t.o.m. 22 
mm i tykkelse og t.o.m. 85 cm i bredden, inkl. fastgørelse 
med skruer, pr. m mønning ..............................................  kr.  79,79

15. Udlægning af pap eller plastik under mønningen, pr. m ... kr.  27,21

16. Galvaniseret trådnet eller plastnet over mønningen inkl. sy-
ning, pr. m ........................................................................ kr.  29,69

17. Tillæg for mønning af græstørv fastholdt med pløkke,
pr. m .................................................................................  kr.  26,60

18. Kragetræer, inkl. binding med tråd og skruer,
pr. sæt ..............................................................................  kr.  24,75

19. Taghætte monteret og inddækket pr. stk. .........................  kr.  53,19 

20. Oplægning og aftagning af presenning på tagfladen,
pr. m²  ................................................................................  kr.  5,29
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Pkt. Henvisninger.

 21. Stillads betales efter afsnit 10, gruppe 7.

 22. Skruer, bolte og lign. betales efter afsnit 10, gruppe 2.

Protokollater.

 1. Firmaet sørger for afdækning af tagrørene ved mod-
tagelsen. De materialer der anvendes til det daglige arbejde, 
og som er afdækket, er medarbejderen pligtig til at afdække 
og tildække uden betaling.

2. Syede tage akkorderes.

3. Tækning udført med krumnål akkorderes.
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