
TILBUDSLISTE TBL side 1

Licitation ID: 

Tilbud

Bispebjerg st

kr.

Særlige oplysninger

Eventuelle forbehold

, den

underskrift

Firma, adresse

udsendelser til de bydende:

Ref.: 11000459876-003 Renovering af trapper på Bispebjerg st
Ver.: 2.0

Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i udbudsbrevet
af 2022-03-24 angivne grundlag for betaling af:

Samlet tilbudssum ekskl. moms

Tilbuddet er afgivet i henhold til det der er anført i følgende 

Tilbudsgiverens underskrift er bindende for samtlige på tilbudslisten angivne priser og oplysninger i øvrigt.



TILBUDSLISTE TBL side 2

Post/
Underpost

Navn Enhed Mængde Enheds-
pris

Pris
(kr)

Post i alt
(kr)

1 Arbejdsplads
1.1 Indretning og rømning af arbejdsplads
1.1.1 Indretning og rømning af arbejdsplads (maks 15 %) sum 1 0,00
1.1.2 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 10 0,00
1.4 Færdselsregulerende foranstaltninger
1.4.1 Afmærkning og afspærring af byggeplads sum 1 0,00
1.4.2 Afmærkning og afspærring af nordlig adgangstrappe sum 1 0,00
1.4.3 Afmærkning og afspærring af sydlig adgangstrappe sum 1 0,00
1.5 Kabler og ledninger
1.5.1 Kabler og ledninger sum 1 0,00
1.5.2 Demontering, opbevaring og genetablering af armaturer på 

nordlig adgangstrappe stk 10 0,00

1.5.3 Demontering, opbevaring og genetablering af armaturer på 
sydlig adgangstrappe stk 11 0,00

1.12 Kvalitetssikring og miljøledelse
1.12.2 Arbejdsmiljøkoordinering (AMK-B) inkl. plan for sikkerhed 

og sundhed mv.
sum 1

0,00

1.12.6 Som udført-tegninger og endelig kvalitetsdokumentation
sum 1 0,00

1.12.8 Jernbanesikkerhedsplaner sum 1 0,00
1.12.9 Øvrige jernbanesikkerhedsmæssige forhold, 

sporspærringer, kørestrømsafbrydelser, vagtpost arbejde 
mv.

sum 1
0,00

Post i alt 0,00

5 STILLADS OG FORM
5.1 Stillads og tæt skærm
5.1.1 Stillads for udførelse af ommaling på trappe dvs. vanger, 

søjler, rækværker og øvrige bjælker inkl. trappetårn for 
adgang fra terræn (Nordlig adgangstrappe) sum 1 0,00

5.1.2 Stillads for udførelse af ommaling på trappe dvs. vanger, 
søjler, rækværker og øvrige bjælker inkl. trappetårn for 
adgang fra terræn (Sydlig adgangstrappe) sum 1 0,00

5.1.3 Stillads for udførelse af ommaling på trappe dvs. vanger, 
søjler, rækværker og øvrige bjælker inkl. trappetårn for 
adgang fra terræn (kollegietrappe)

sum 1 0,00

5.1.4 Nødvendig inddækning samt evt. overdækning af stilladser 
med klimaskærm for opsamling og afskærmning af 
malingsrester, støv og malingsprøjt (nordlig 
adgangstrappe)

sum 1 0,00

5.1.5 Nødvendig inddækning samt evt. overdækning af stilladser 
med klimaskærm for opsamling og afskærmning af 
malingsrester, støv og malingsprøjt (sydlig adgangstrappe) sum 1 0,00

5.1.6 Etablering af tæt skærm på yderside af eksisterende 
skærmkonstruktion (nordlig trappe) sum 1 0,00

5.1.7 Etablering af tæt skærm på yderside af eksisterende 
skærmkonstruktion (sydlig trappe) sum 1 0,00

5.1.8 Demontering af tæt skærn på yderside af eksisterende 
skærmkonstruktion ved nordlig adgangstrappe sum 1 0,00

5.1.9 Demontering af tæt skærn på yderside af eksisterende 
skærmkonstruktion ved sydlig adgangstrappe sum 1 0,00

fortsættes
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5.1.10 Stillads for udskiftning af hulplader og pletreparationer på 
elevatortårn samt vask og pudsning af glaspartier sum 1 0,00

5.1.11 Stillads og arbejdsplatform i spor for overfladebehandling af 
østlig side af hhv. nordlig- og sydlig skærmkonstruktion sum 1 0,00

Post i alt 0,00

11 Gul forkantsmarkering
11.8 Gul forkantsmarkering
11.8.3 Udførelse af forkantsmarkering på den lodrette flade af 

trappetrin og reposer udført på værksted stk 72 0,00

Post i alt 0,00

13 ANDRE ARBEJDER
13.10 Diverse andre arbejder
13.10.1 Demontering, oplagring og efterfølgende genmontering af 

natursten på trappetrin og reposer m2 85 0,00

13.10.2 Frigravning og genetablering af belægning omkring 
søjlefodplader (kollegietrappen) stk 3 0,00

13.10.3 Vask og pudsning af glaspartier på elevatortårn, indvendigt
sum 1 0,00

13.10.4 Vask og pudsning af glaspartier på elevatortårn, udvendigt
sum 1 0,00

13.10.5 Tykfilmsmaling af yderside og underside af beton 
kantbjælke for Tagensvej i område mellem 
skærmkonstruktioner

m2 10 0,00

Post i alt 0,00

21 STÅLARBEJDER
21.1 Stålarbejde ved nordlig adgangstrappe
21.1.1 Demontering og transport af trappetrin, reposer og 

rækværk til værksted for overfladebehandling sum 1 0,00

21.1.2 Transport og genmontering af trappetrin, reposer og 
rækværker, inkl. nye fastgørelser i kvalitet A4-70 sum 1 0,00

21.1.3 Demontering, oplagring og genmontering af rustfri 
håndlister sum 1 0,00

21.1.4 Demontering og bortskaffelse af eksisterende hulplader
m2 90 0,00

21.1.5 Projektering, levering og montering af nye hulplader i 
pregalvaniseret og malet stål m2 90 0,00

21.2 Stålarbejde ved sydlig adgangstrappe
21.2.1 Demontering og transport af trappetrin, reposer og 

rækværk til værksted for overfladebehandling sum 1 0,00

21.2.2 Transport og genmontering af trappetrin, reposer og 
rækværker, inkl. nye fastgørelser i kvalitet A4-70 sum 1 0,00

21.2.3 Demontering, oplagring og genmontering af rustfri 
håndlister sum 1 0,00

21.2.4 Demontering og bortskaffelse af eksisterende hulplader
m2 40 0,00

21.2.5 Projektering, levering og montering af nye hulplader i 
pregalvaniseret og malet stål m2 40 0,00

21.3 Stålarbejde ved elevatortårn
21.3.4 Demontering og bortskaffelse af eksisterende hulplader

m2 100 0,00

21.3.5 Projektering, levering og montering af nye hulplader i 
pregalvaniseret og malet stål m2 75 0,00

21.3.6 Projektering, levering og montering af nye hulplader i rustfri 
og malet stål m2 25 0,00

Post i alt 0,00
fortsættes
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23 OVERFLADEBEHANDLING AF STÅL
23.1 Overfladebehandling af nordlig trappe
23.1.1 Ommaling af vanger, søjler, bjælker m.m. på trapper, inkl. 

afvaskning, afrensning (Sa2,5), påføring af malingssystem 
inkl. udstikninger, fugning mv. udført på stedet m2 60 0,00

23.1.2 Ommaling af trappetrin og reposer, inkl. afvaskning, 
afrensning (Sa2,5), påføring af malingssystem inkl. 
udstikninger, fugning mv. udført på værksted

stk 53 0,00

23.1.3 Ommaling af rækværker, inkl. afvaskning, afrensning 
(Sa2,5), påføring af malingssystem inkl. udstikninger, 
fugning mv. udført på værksted

m2 55 0,00

23.1.4 Ommaling af skærmkonstruktion, inkl. afvaskning, 
afrensning (Sa2,5), påføring af malingssystem inkl. 
udstikninger, fugning mv. udført på stedet

m2 145 0,00

23.1.5 Klima- og udsugningsanlæg for konditionsmæssig 
udførelse af overfladebehandlingsarbejder på stedet 
(nordlig adgangstrappe)

sum 1 0,00

23.1.6 Overfladebehandling ud mod østlig spor i totalspærring af 
spor udført på stedet sum 1 0,00

23.2 Overfladebehandling af sydlig trappe
23.2.1 Ommaling af vanger, søjler, bjælker m.m. på trapper, inkl. 

afvaskning, afrensning (Sa2,5), påføring af malingssystem 
inkl. udstikninger, fugning mv. udført på stedet m2 50 0,00

23.2.2 Ommaling af trappetrin og reposer, inkl. afvaskning, 
afrensning (Sa2,5), påføring af malingssystem inkl. 
udstikninger, fugning mv. udført på værksted

stk 49 0,00

23.2.3 Ommaling af rækværker, inkl. afvaskning, afrensning 
(Sa2,5), påføring af malingssystem inkl. udstikninger, 
fugning mv. udført på værksted

m2 35 0,00

23.2.4 Ommaling af skærmkonstruktion, inkl. afvaskning, 
afrensning (Sa2,5), påføring af malingssystem inkl. 
udstikninger, fugning mv. udført på stedet

m2 85 0,00

23.2.5 Klima- og udsugningsanlæg for konditionsmæssig 
udførelse af overfladebehandlingsarbejder på stedet (sydlig 
adgangstrappe, elevatortårn)

sum 1 0,00

23.2.6 Overfladebehandling ud mod østlig spor i totalspærring af 
spor udført på stedet sum 1 0,00

23.3 Kollegietrappen
23.3.1 Pletvis afrensning og overfladebehandling af 

trappekonstruktion udført på stedet m2 25 0,00

23.3.2 Dækmaling på hele konstruktionen udført på stedet m2 220 0,00
23.4 Elevatortårn
23.4.1 Pletvis afrensning og overfladebehandling af elevatortårn

m2 20 0,00

23.4.2
Dækmaling på hele konstruktionen, undtaget hulplader

m2 200 0,00

Post i alt 0,00

30 ARBEJDSLØN VED REGNINGSARBEJDER
30.1 Arbejdsløn ved regningsarbejder
30.1.1 Arbejdsløn ved regningsarbejder, formænd timer 50 0,00
30.1.2 Arbejdsløn ved regningsarbejder, specialarbejdere timer 100 0,00
30.1.3 Arbejdsløn ved regningsarbejder, faglærte timer 100 0,00
30.1.4 Arbejdsløn ved jernbanearbejdsleder timer 10 0,00

fortsættes
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30.1.5 Tillæg til arbejdsløn for regningsarbejder for forskudt 
arbejdstid aften (18.00-22.00)

timer 50
0,00

30.1.6 Tillæg til arbejdsløn for regningsarbejder for forskudt 
natarbejde (22.00-06.00)

timer 50
0,00

Post i alt 0,00

I alt 0,00
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