Aktivitetsliste for renovering af beboerhuset
Entreprise

Dato 14.02.2019

Beskrivelse

Antal dage Pris

Renovering af 1.sal og 2.sal
Vvs

Demontering af brusekabine incl afløb. Demontering af toilet og håndvask. Demontering af
afløbsinstallation under loft til faldstamme i bad på 1. Sal. Demontering af faldstammer på 2. Sal og i
loftrum. Afpropning af vandinstallation i bad, køkken og wc-rum.

El

Demontering af el i vægge, køkken, toilet og baderum

Nedriv

Nedtagning af 5 indv døre som sættes i depot. Nedrivning af lette vægge ca 28 m2. Opbrydning af fliser og
klinker i baderum og wc-rum.

Murer

Opmuring af dørhul mellem bad og værelse i letbetonblokke. Reparation af huller på 1.sal hvor faldstammer
er fjernet.

Gasmontø

Demontering af komfur og afpropning af gasinstallation på 1. sal.

Nedriv

Nedrivning af køkken. Optagning af gulvbrædder som lægges i depot. Optagning af lerindskud og
indskudsbrædder.

Murer

Forstærkning af bjælker med u-100 stålprofiler på hver side.

Tømrer

70 mm afskæring af bjælker i højden

Vvs

Montering af Blucher 800 mm waterline-rende og vandlås forbindes med ø75 mm afløbsrør til fadstamme.
Udførelse af vandinstallation til bruser, håndvask og toilet. Vandinstallation til bruser føres fra installionsrum
Under Svalehaleplader og indfræses i væg, udført i pexrør.

Tømrer

Montering af hjælpebjælker 120x96mm mellem bjælker. Isolering af hulrum mellem loft og svaleplader. Der
udføres lodret forskalling omkring vandløs. Montering af Lewis svalehaleplader

Vvs

Montering af gulvvarmeslanger med Lewis Clips. Gulvarme tilsluttes eksisterende centralvarmeanlæg med
termostatventil. Opsætning af ny radiator i stue 1. sal i forlængelse og i samme størrelse som eksisterende.

Murer

Der støbes min. 40 mm 25Mpa beton på svalehaleplader og støbes omkring vandlås. Der opmures 2 stk
murvinger ved brusebad i 50 mm letbetonblokke. Der udføres vandtæt membran mellem dæk og vægge i
brusekabine. Der udføres opkant ved dør og skunk i beton. Udlægning af pudslag med min 2% fald mod
afløbsrende. Der udføres flisebelægning og hulkelklinke langs alle vægge og vægfliser i brusekabine til loft.

Vvs

Opsætning af Geberitunit lavmodel til hængekloset. Udførelse af afløbsinstallation for wc og håndvask.

Tømrer

Opsætning af installationsvæg i 2 lag vådrumsgips, afsluttet med vandret bordplade med laminat og buet
forkant.

Maler

Reparation af vægge, opsætning af glasfilt på vægge og loft som malerbehandles. Dør og indfatninger
malerbehandles.

Tømrer

Der lægges gulv afgenbrugsgulvbrædder i nyt køkkenområde, hvor der før var bad. Der opsættes vinge
ved gang/køkken og væg mellem soveværelse og stue. Der monteres dør og indfatninger fra nedrivningen.
Vægge udføres af stålregler med 2 lag gips. På vinge monteres spartelkanter.

Vvs

Der udføres afløb fra køkkenvask med vandlås til ny faldstamme i ø40 mm plast. Faldstamme føres fra gulv
i lejligheden lodret ned i trappeopgang til stuens loft, vandret ind i toilet i stuen og lodret ned til kælderloft,
hvor den føres til den eksist. Afløbsinstallation. Faldstammen udføres i ø 75 plast.

El

Elinstallation i bad, ny væg mellem soveværelse og stue. I køkken 3 stikdåser ved køkkenbordplade, udtag
for induktion, stik til køl/frys samt stik for opvaskemaskine.

Tømrer

Opstilling af Ikeakøkken og skabe som vist på tegning, bygherren leverer køkken og skabselementer.

Tømrer

Der skæres hul i loft for trappe til loftrum, der udføres udveksling for et hanebånd. Inddækning af siderne i
udskæring. Levering og montering af ligeløbstrappe i fyrretræ.

Vvs

Montering af vask og armatur i køkken samt hængekloset, håndvask, armatur og brusearmatur i bad

Vvs

Boring af ø110mm hul i mur og montering af mekanisk ventilator med fugtføler i bad 1. sal.

Vvs

Montering af mekanisk ventilator i bruseniche med fugtføle. Der udføres ventillationsrør fra ventilator til
udluftningshætte i tagflade. Ligeledes udføres ventilationrør fra emhætte til udfuftningshætte i tagflade.

Tag

Udskiftning af tag mod gårdside

Entreprenør

Tilrigning/afrigning af skurvogn samt oprydning
Op- og nedtagning af stillads til tag på gårdsiden, incl. Leje ca. 40 dage
Nedrivning af naturskifer, lægter m.v.
Aﬀald sorteres/bortkøres incl. Gebyr på genbrugsplads
Dampspærre mellem spær incl klæber og tape
Opretning af spær incl materialer
Isolering mellem spær
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Udlægning af undertagdug
Afstandslister for tagventilation
Lægtning incl underlag for zinkrygning
Tagfod i zink
Tagrende og nedløbsrør i zink
Zinkinddækning skorsten
Zinkinddækning rygning
Faldstammeudluftning i zink, samt 2 stk ventilationshætter i zink
Zinkindækninger af flunker og tag ved tagkvist.
Levering og montering af naturskifer 30x60
4 stk Velux ovenlysvinduer, 1 stk MK 06 780x1178 ved nyt bad, 3 stk CK02 550x778 1 ved trappe og 2
loftrum. Incl. udvendige og indvendige tilsætninger.
Isolering af loftrum mellem spær mod vej. Der monteres 45x45 mm krydsforskalling med 45mm isolering af
begge tagflader. Montering af dampspærre mod vej og 2lag gipsplader. Der udføres en lille skunkvæg,
højde 200 mm langs gulv.
I loftrum monteres 6 stk stikkontakter, samt 2 stk lampeudtag.
Udlægning af gulvspåndplader med fer og not.
Malerbehandling af gipsplader og gulvplader i loftrum.
Diverse uforudsete udgifter

Stuetagen

Renovering af køkken

El

Demontering af elinstallationer i køkken incl. emhætte og komfur

Vvs

Afpropning af vand i køkken

Nedrivning

Nedrivning af køkken. Aﬀald sorteres og bortkøres incl. Gebyr på genbrugsplads.

El

Ny elinstallation for komfur og emhætte, samt 2 stk stik ved bordplade

Gasmontør

Komfur flyttes og der udføres ny gas-installation til ny placering af komfur.

Tømrer

Opsætning af nyt køkken som vist på tegning. Bygherre leverer køkken og hårde hvidevare. Der udføres ny
kasse for emhætteudsugning. Opsætning af eksisterende emhætte med ny ventilationsrør tilsluttes
nuværende.

El

Tilslutning af hårde hvidevarer.

Vvs

Tilslutning af vand til køkkenarmatur og opvaskemaskine, samt afløb for disse.

Maler

Der udføres malerbehandling af væge og loftfriser.

Kælder

Renovering af kælder

Kloak

Der udføres tv inspektion af kloakstik.
Der udføres de nødvendige arbejder med kloakstik iht tv inspektion

Murer

Vægge i kælder gennemgås for løse fuger som repareres.
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