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Grunnskóli og íþróttahús Suðureyri
Lagfæringar á þaki og fleira 2019

Nr Verkliður Eining Magn Verð/ein Samtals

1,2 Aðstaða

Uppsetning og rekstur aðstöðu, ferðir, vinnupallar heild 1

Samtals liður 1.2 færist á tilboðsblað

2,0 Grunnskólinn

2,1 1.hæð, kennslustofa

Taka niður herakustik loftaplötur í kennslustofu m2 62

Taka niður 50 mm steinull í kennslustofu m2 62

Taka niður loftagrind, 50x50 mm grind m2 62

Setja upp grind og kerfisloft í kennslustofu m2 62

Fjarlægja loftljós undir loftaklæðningu í kennslust. stk 10

Loftljós í kerfisloft, 600x600 mm, 4x14w, m/snúru stk 8

2,15 2.hæð

Reisa 120 mm millivegg á skrifstofu m2 6

Samtals liður 2.1 kennslustofur 1. og 2. hæð

2,2 Timburþak yfir eldri hluta hússins

2,2,1 Rif á þaki innanhúss og utan

fjarlægja gifsplötur og rakavarnarlag m2 70

fjarlægja hljóðdeyfiplötur m2 135

fjarlægja timburlista 21 x 70 mm m2 205

fjarlægja lista utan á sperrum m 530

fjarlægja timburborð milli sperra m2 205

fjarlægja einangrun m2 205

fjarlægja áfellur af þakköntum m 50

fjarlægja PVC dúk, glerfilt og þakpappa af þaki m2 205

Fjarlægja borðaklæðningu m2 205

Fjarlægja loftljós á 2.hæð stk 20

2,2,2 Uppbygging þaks að utan

loftunarrör, 40 mm, plaströr,  eldra þak stk. 205

endurnýta þakklæðningu m2 25

endurnýja skemmdar sperrur m 26

setja nýja borðaklæðningu, 25x150 mm m2 180

45x70 mm furulektur ofan á sperrur m2 205

tvöfaldur þakpappi m2 205

áfellur á þakkanta og undir þakrennu m 65



2,2,3 Uppbygging þaks að innan

listar á sperrur ofan við einangrun m 530

þakeinangrun 220 mm m/vindpappa m2 200

rakavarnarlag, 0,2 mm þolplast m2 200

lagnagrind   34 x 45 mm, c/c 400 mm m2 200

plötuklæðning, gifsplötur gataðar m2 135

plötuklæðning, gifsplötur m2 70

loftljós undir gifsloft stk 20

breyting á raflögnum og ljósum klst 300

málun á lofti og veggjum m2 350

Samtals liður 2.2 eldra þak

2,3 Steypt þak yfir yngri hluta hússins

2,3,1 Rif á þaki utanhúss

fjarlægja stáláfellur af þakköntum m 46

taka niður þakrennur og rennubönd, setja upp aftur m 26

fjarlægja PVC dúk, glerfilt og þakpappa af þaki m2 229

taka niður þaktúður og geyma, setja aftur upp stk 8

taka veggeiningar af útvegg íþróttahúss m2 11,5

áfella undir veggeiningar við útvegg íþróttahúss m 10,6

taka áfellur af þaki íþróttahúss m 13

2,3,2 Uppbygging á þaki utanhúss

endurnýja skemmda borðaklæðningu m2 23

losa upp borðaklæðningu og setja aftur niður m2 207

endurnýja skemmdar sperrur m 35

45x70 mm furulektur ofan á sperrur m2 229

endurnýja einangrun, 220 mm þakull m pappa m2 225

tvöfaldur þakpappi m2 229

nýjar áfellur á þakkanta m 46

byggja rennu úr timbri/krossvið m 8

niðurfallarör frá kverkrennu + 100 mm niðurfallsrör m 7

Samtals liður 2.3  yngra þak

Samtals liður 2.0 færist á tilboðsblað



3,0 Íþróttahús

3,2 Þakgluggar

endurnýja gler í þakgluggum + nýjir álglerlistar m2 11

áfellur og kantfrágangur í kringum þakglugga m 30

festa pvc þakdúk yfir þversamskeyti yleininga m 25

3,3 Lagfæringar á þaki tengibyggingar

Lagfæringar á þaki og útvegg tengibyggingar

áfella á þakkanti, taka niður og setja upp aftur m 7,5

hornáfella, taka niður og setja upp aftur m 5

vatnsbretti, taka niður og setja upp aftur m 7,5

áfellur við stóra gluggavegg, taka niður og setja upp m 5

stálsamlokueiningar, taka niður og setja upp aftur m2 36

laga, yfirfara áfellur á þaki tengibyggingar m 17

Samtals liður 3.0 færist á tilboðsblað

9,0 Tímavinna
9,1 Tímavinna

Tímavinna iðnaðarmanna klst 225

Tímavinna verkamanna klst 90

Samtals liður 9.0 færist á tilboðsblað

 

 


