


18-88 Tilbudsliste Rev. A bertelsen scheving arkitekter
Tilbudsliste

Frb. Rådhus_Tilbudsliste

FAG Byg.
del

Pos. Arbejde Underpunkter Mængder 
udfyldt

Enhed  Enheds-
pris 

 Sum 

Byggeplads

01 Påbuds- varslings og flugtvejsskiltning.

Der opsættes skiltning iht. Byggepladsplan.
Ydelsen indeholder lovpligtig skiltning inklusiv skiltning til 
særlige lejligheder f.eks. Kranløft, strømafbrydelse m.m.
Ydelsen dækker hele byggeperioden.

1 sum 12.100,00                

02 Førstehjælpsstationer (servicestation)

Opstilling, vedligehold og nedtagning af 
Førstehjælpsstationer iht. byggepladsplan.
Indeholdende forbindingskasse, spejl, øjenskyld samt stativ 
med svaber og affaldssæk

1 sum 4.000,00                  

med svaber og affaldssæk.

03 Brandslukningsudstyr

Opstilling, vedligehold og nedtagning af 
brandslukningsudstyr iht. byggepladsplan, bestående af 9 
liters brandslukker og brandtæppe. Ved brug af 
brandslukningsudstyr indeholder ydelsen supplerende 
brandslukningsmateriel.

1 sum 3.300,00                  

04 EL-fordelingstavler

Opsætning af 16amp byggestrømstavler inkl. Føring fra 
tilslutningssted. Byggestrømstavler skal monteres på lodret 
flade evt. finerplade m. fod. Der monters bi-måler ved 
tilslutningssted.

1 sum 3.900,00                  

05 Informationstavle/skab Opsætning, vedligehold og overdragelse til Frb. Rådhus. 
Informationstavlen/skabet skal kunne rumme 4xA3. 1 sum 9.300,00                  

06 Byggepladsindhegning, trådhegn

Opstætning, vedligehold og nedtagning af trådhegn som 
byggepladsafskærmning. Hegnet opsættes iht. 
Byggepladsplan med port mod Frederiksberg Bredgade og 
med adgang fra rådhuspladsen.

1 sum 11.900,00                

06 a Byggepladsindhegning, trådhegn, midlertidig 
indhegning.

Der opstættes, vedligeholdes og nedtages trådhegn ifm. 
Støbearbejder på rampen. som byggepladsafskærmning. 
Hegnet opsættes iht. Byggepladsplanen.

1 sum 3.300,00                  

07 a Indendørs byggepladsafskærmning
- interimsvægge

Der opsættes, vedligeholdes og demonteres støvtætte 
interimsvægge indendørs iht. byggepladsplan.
Vægge skal gå fra gulv til loft. Der må ikke bores/skrues i 
fliser, hverken på gulv eller på vægge. Der kan fastmonters i 
loft og i bund med montagesilikone.
demontering indeholder reetablering af skruehuller i loft 
samt oprensning af evt. silikone på gulvfliser.

1 sum 46.400,00                

07 b Indendørs byggepladsafskærmning
- afdækning af bygningsdele.

Naturstensfliser på gulve afdækkes under arbejderne.
Afdækning består afdækningsfilt samt sammentapede 
masonitplader.

1 sum 11.900,00                

08 Køreplader Udlægning, vedligeholdelse og bortkørsel af køreplader iht. 
byggepladsplan. 1 sum 23.800,00                

Et bl i f å h dt til i dkø l f

09 Ramper

Etablering af ramper på hovedtrappe til indkørsel af 
materialer og til persontransport. Ramper vedligeholdes 
under byggeperioden og bortskaffes efterfølgende. 
Placering og omfang iht. byggepladsplan.

1 sum 10.100,00                

10 Blandeplads med slamfang

Etablering, veligeholdelse og afrigning af blandeplads med 
slamfang. Blandepladsen skal være overdækket.
Ydelsen indeholder tilslutning samt afrigning af vand. 
Blandepladsen skal være vintersikret i perioden 2019.10.01 - 
2020.04.01 og placeres iht. byggepladsplan.

1 sum 97.200,00                

11 Oplagsplads
Der etableres, vedligeholdes og afrigges vintersikret 
oplagsplads. Vinterforanstaltninger udføres i perioden 
2019.10.01 - 2020.04.01.

1 sum 16.000,00                
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12 Skurvogn

Opstilling, tilslutning, dift, vedligehold og afrigning af 
skurvogn.
Skurvogn tilsluttes vand og EL samt vintersikres i perioden 
2019.10.01 - 2020.04.01.
Ydelsen indeholder ugentlig rengøring af skurvogn.

1 sum 54.500,00                

13 Materialecontainere
Der er på byggepladsplanen afsat plads til 2 stk. 
materialecontainere.
Ydelsen omfatter opsætning, drift, og afrigning.

1 sum 8.100,00                  

14 Byggepladsbelysning

Opstilling, vedlighold og afrigning af byggepladsbelysning.
Orienteringsbelysning 25LUX, Groft arbejde 50LUX, Mere 
krævende arbejde 100LUX overdækket arbejdsplads 
200LUX Montagearbejde 300LUX og præcisionsarbejde 1 sum 3.100,00                  200LUX, Montagearbejde 300LUX og præcisionsarbejde 
500LUX.
Belysning tilsluttes skumringsrelæ.

15 Vinterforanstaltninger

Hovedentreprenøren står for afdække materialer, arbejder 
m.m. med vintermåtter samt evt. andre tiltag der medfører at 
materialer og arbejder ikke beskadiges at evt. vintervejrlig.
Hovedentreprenøren er ansvarlig for mandskab til afisning 
og snerydning. til afisning benyttes CMA eller Kaliumformiat. 

1 sum 41.400,00                

16 Renhold og affald

Dagrenovation for hele byggepladsen inkl. skurvogn udføres 
dagligt.
Affaldscontainere opsættes iht. byggepladsplanen. 
Affald bortskaffes løbende, og kildesorteres iht. Frb´s 
kommunes anvisninger.
Ved arbejder der producerer større mængder affald

1 sum 14.300,00                
Ved arbejder der producerer større mængder affald 
bortskaffes dette straks.
Adgangsveje holdes altid farbare - herunder område som er 
markeret som brand- redningsvej

17 Råden over vej, skurvogn, materialecontainere og 
indhegning.

Hovedentreprenøren er ansvarlig for at søge råden over vej 
hos Frb. Kommune. Samt at afholde alle udgifter ifm. dette 
inkl. d. månedlige leje.

1 sum 65.900,00                

440.500,00Byggeplads sum:
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Nedrivningsarbejder

01 Demontering og bortskaffelse af lifte

01 a Trappelift i foyer
Eksisterende lift demonteres og bortskaffes, inkl. alle 
løsdele og tilslutninger. OBS naturstensfliser må ikke 
beskadiges.

1 sum 2.750,00                  

01 b Platformslift ved hovedtrappen Eksisterende platformslift demonteres og bortskaffes, inkl. 
alle løsdele og tilslutninger. 1 sum 5.500,00                  

Malerarbejder

8.250,00Nedrivning sum:

Malerarbejder

01 Malerbehandlinger

01 Gipsinddækning i kælder Gipsindpakket HEB120 stål, spartles, filtes og males (hvidt)
4 stk á 3m & 3 stk á 2m. 1 sum 9.000,00                  

02 Opstregning af trapper

Hovedtrappen er forsynet med en hvid markering i 
yderkanten af trappetrin. Denne afrenses til bæredygtig 
bund, grundes samt males. Ydelsen dækker også det ny 
trappetrin.

1 sum 13.800,00                

03 Elevatorskakt
Den fremtidigt synlige væg i elevatorskakten 
malerbehandles direkte på pudsen. Ydelsen indeholder 
mindre pudsreparationer. 

15 kvm. 386,67       5.800,00                  

Maler sum: 28.600,00

(01) ARB 01 - Murer, Natursten og Belægningssten

(01) 01 Demontering af naturstensfliser

(01) 01 a Demontering og afrensning af naturstensfliser – Faxe 
marmor omfang iht tegninger 1 sum 8.800,00                  

(01) 01 b
Demontering og afrensning af naturstensfliser – 
Gotlands kalksten omfang iht tegninger 1 sum 14.200,00                

(01) 01 c
Demontering og afrensning af naturstensfliser – 
Granitfliser omfang iht tegninger 1 sum 145.400,00              

(01) 02 Naturstensarbejder
(01) 02 a Faxe Marmor - genopsætning Genopsætning af nedtagede fliser på væg 1 sum 15.400,00                

(01) 02 a-1 Ny faxe Marmor - levering og montering af nye fliser Nye fliser til lysning om elevatordør 3 kvm 14 633 33 43 900 00(01) 02 a 1 Ny faxe Marmor  levering og montering af nye fliser Nye fliser til lysning om elevatordør 3 kvm. 14.633,33 43.900,00                

(01) 02 b Gotlands kalksten i foyer - genlægning Lægning af optagede fliser ved elevator dørhul. 1 sum 3.300,00                  

(01) 02 b-1 Nye gotlands kalksten - levering og montering af nye 
fliser

Nye fliser til trappe i foyer 2 kvm. 11.900,00  23.800,00                

(01) 02 b-2 Nye gotlands kalksten - levering og montering af nye 
fliser

nye fliser tykkelse, 20mm, til platformslift 2 kvm. 5.000,00    10.000,00                

(01) 02 c Granitfliser - genlægning Genlægning af optagede granitfliser til  hovedtrappe 1 sum 53.700,00                
(01) 02 c-1 Granittrin - levering og montering af nye fliser Nye granittrin på hovedtrappe 11 kvm. 9.372,73    103.100,00              
(01) 02 d Granitfliser på rampe Nye granitfliser på fladen 35 kvm. 5.320,00    186.200,00              
(01) 02 d-1 Granitfliser på rampe nye granitfliser på sider 18 kvm. 5.894,44    106.100,00              

(01) 03 Murerarbejde, huller og false
(01) 03 a Opretning af false og recesser ved det ny dørhul 1 sum 3.800,00                  
(01) 03 b Hul til ventilationsrist 1 sum 1.300,00                  
(01) 03 c Hul til liftgrav 1 sum 2.000,00                  

Tilbud - Frederiksberg Rådhus - KAH -2Tilbud  Frederiksberg Rådhus  KAH 2
printdato: 22-11-2019 Side 3 af 6



18-88 Tilbudsliste Rev. A bertelsen scheving arkitekter
TilbudslisteFAG Byg.

del
Pos. Arbejde Underpunkter Mængder 

udfyldt
Enhed  Enheds-

pris 
 Sum 

(01) 04 Belægningssten
(01) 04 a Optagning af chausse- og bordursten 1 sum 13.200,00                
(01) 04 b Reetablering af chausse- og bordursten 1 sum 34.300,00                

(01) 04 c Levering og montering af belægningssten til H.P. sti 1 sum 132.200,00              

Murer, natursten og belægningssten sum: 900.700,00
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(02) ARB 02 - Smed
(02) 01 Værn på rampe
(02) 01 a Værn på rampe 1 sum 483.800,00              

(02) 01 a-1 Option -Værn på rampe med håndløber i messing
Værn som beskrevet, men med håndløber i messing. 
Øverste del (60 x 8 mm) udføres i slebet messing i stedet for 
stål.

1 sum 523.600,00              

(02) 02 Håndlister
(02) 02 a Håndlister til hovedtrappe 3 stk. 36.366,67  109.100,00              
(02) 02 b Option - Håndlister til trappe i foyer 2 stk. 30.050,00  60.100,00                

(02) 03 Levering og montering af skiltning, riste og 
 

 

(02) 03 Levering og montering af skiltning, riste og 
bundplade

(02) 03 a Elevatorskiltning 1 sum 29.400,00                
(02) 03 b Specialtilpassede ventilationsriste. 1 sum 24.900,00                
(02) 03 c Gulvskinne ved elevatordør 1 stk. 5.400,00                  
(02) 03 d Riste til regnvandstunnel 4 stk. 3.912,50    15.650,00                

(03) ARB 03 - Elevatormontør / Liftmontør
(03) 01 Lift i foyer
(03) 01 a Levering og montering af lift. 1 sum 152.900,00              
(03) 01 b Drift 1 sum 5.100,00                  
(03) 02 Elevator
(03) 02 a Ændring af konstruktion 1 sum 1.099.200,00           
(03) 02 b Ombygning i skakt 1 sum
(03) 02 c Styring og pumpe til kortfartsetage 1 sum

Smed sum: 1.251.950,00

(03) 02 c Styring og pumpe til kortfartsetage 1 sum
(03) 02 d Ny etage og kabinedør 1 sum
(03) 02 e Elevatortryk 1 sum

(07) ARB 07 - VVS
(07) 01 a Demontering af eksist. gulvvarmeslanger 1 sum 8.000,00                  
(07) 01 b Ny rørinstallation. 1 sum 12.000,00                
(07) 01 c Teknisk isolering 1 sum 1.100,00                  
(07) 02 a Demontering af eksist. kanaler. 1 sum 1.600,00                  
(07) 02 b Nye firkantet kanaler 600 x 300 1 sum 19.000,00                

(07) 02 c Genmontering af eksist. regulering og styringsspjæld 1 sum 2.500,00                  

(07) 02 d Nyt brandspjæld 1 stk 16.900,00 16.900,00                
61.100,00

Elevator og lift sum: 1.257.200,00

VVS sum:

(09) ARB 09 - Elektriker
(09) 01 a Flytning af eksist. terræn/facade belysning. 1 sum 4.200,00                  
(09) 01 b Fjernelse af eksist. el installation for udvendig trappe 1 sum 3.400,00                  

(09) 01 c Tilpasning af eksisterende kraftforsyning for ny 
indvendig trappelift. 1 sum 14.200,00                

(10) ARB 10 - Konstruktioner
(10) 01 Dørgennembrydning
(10) 01 a Afstivning 1 sum 7.600,00                     
(10) 01 b Skæring/hugning af false 1 sum                    25.100,00 
(10) 01 c Nedrivning og bortskaffelse af affald 1 sum                      7.900,00 
(10) 01 d Omstøbte overliggere 3 stk 7.633,33                     22.900,00 
(10) 02 Stålkonstruktioner ved dækgennembrydning ved lift
(10) 02 Sk i f k i t d b t d k 1 10 300 00

Elektriker sum: 21.800,00
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(10) 02 b Bortskaffelse af affald 1 sum                      3.800,00 
(10) 02 c Levering og montering af stålkonstruktioner 1 sum                    36.800,00 
(10) 02 d Brandisolering 1 sum                    16.200,00 
(10) 02 e Betonudstøbning på svalehaleplader 1 sum                      2.800,00 
(10) 03 Stålkonstrukioner ved dækgennembrydninger ved 
(10) 03 a Afstivning 1 sum                      2.100,00 
(10) 03 b Skæring af eksisterende betondæk 1 sum                      7.400,00 
(10) 03 c Bortskaffelse af affald 1 sum                      2.700,00 
(10) 03 d Levering og montering af stålkonstruktioner 1 sum                    23.500,00 
(10) 03 e Brandisolering 1 sum                    13.400,00 
(10) 04 Nye trappetrin 1 sum                      8.200,00 
(10) 05 Pæle
(10) 05 a Prøveudgravning 1 stk 4 700 00 4.700,00(10) 05 a Prøveudgravning 1 stk    4.700,00                      4.700,00 
(10) 05 b Pæle 8 stk 5075,00                    40.600,00 
(10) 06 Rampe
(10) 06 a Udgravning 28 m3 839,29                    23.500,00 
(10) 06 b Bortskaffelse af jord 50 ton 588,00                    29.400,00 
(10) 06 c Pladsstøbt rampe 1 sum                  273.500,00 
(10) 06 d Vinterforanstaltninger ved støbning 1 sum                    39.700,00 
(10) 07 Betonplade på trappe
(10) 07 a Pladsstøbt betonplade på trappe 40 m2 1047,50                    41.900,00 
(10) 07 b Betonplade på trappe 1 sum                      8.000,00 

Konstruktioner sum: 652.000,00
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