
Ämbetshuset i Petalax 

Arbetsbeskrivning färdigställning av vattenskadade lokaler 2021: 

 
1. Arbetsområde: 

 

- lokal A 1 i södra trapphuset, övre våningen och del av nedanförliggande utrymmen i 

boendeenheten i våning 1. 

- förutsätts att anbudsgivaren bekantar sig med arbetsområdet och noterar de åtgärder som skall 

utföras enligt arbetsbeskrivningen, rumskort och ritningar. 

- alla arbeten som behöver utföras för att få ett ”färdigt” resultat ingår om det inte uttryckligen står 

att beställaren utför. 

- ställningar och bockar som behövs för att kunna utföra projektet så att myndigheternas krav på 

arbetssäkerhet uppfylls ingår i entreprenaden. 

- behövliga monteringstillbehör ss spikar, skruvar samt tätningsmassor ingår i 

entreprenaden. 

- el arbeten ombesörjs via beställaren på beställarens bekostnad, pikningar och återlappningar av 

flyttade elrör ingår i entreprenaden i enlighet med rumskort samt underlag/”lådor” för armaturer i 

nedfällda tak. 

- rörinstallationer ingår i entreprenaden i enlighet med rumskort och ritningar. 

- entreprenören står för ansvariga arbetsledaren som också ansvarar för arbetssäkerheten. 

 

 

2. Rivningsarbeten: 

 

- befintliga konstruktioner är till största delen rivna i den omfattning som skall utföras, övre delen av 

innerväggarnas stommar kvarstår och rivs till den del det krävs. 

- kompletterande rivningsarbeten framgår av rumskort och ritningar.  

- underliggande konstruktioner har torkats och konstaterats torra av Cramo.  

- alla befintliga golvytor slipas/fräses så att allt gammalt mattlim och spackel avlägsnas före nytt 

spackelskikt utföres i enlighet med rumskort. 

 

3. Återbyggande: 

- golvkonstruktionerna återgjuts med snabbetong typ Fescon eller motsvarande, underlaget primas. 

- före golvgjutningarna skall underliggande ytor dammsugas så att de är helt rena från organiskt 

material 

- alla golvytor spacklas med lågalkaliskt spackel typ Weber 3100 i enlighet med rumskort och 

användarens anvisningar. 

- före spacklingen utförs skall underlaget ha uppnått godkänt Rh värde, entreprenören levererar 

provtagnings protokoll från auktoriserad person. 

- golvbeläggningar i enlighet med rumskort och ritningar. 

- väggytor utförs i enlighet med rumskort och ritningar. 

- takytor utförs i enlighet med rumskort och ritningar. 

- nya innerdörrar inklusive beslag typ släta vita i enlighet med rumskort och ritningar, lister i enlighet 

med rumskort. 



- inredningar i enlighet med rumskort och ritningar. 

- anbudsgivaren anger ett delpris för kökets inredning som också ingår i det totala anbudspriset. I 

kökets inredning skall ingå köksinredning monterad, köksmaskiner (ingen diskmaskin ska ingå) och 

fläkt monterade, kökskran monterad och utförd inredningsskiva mellan övre och nedre skåpen 

- beställaren står för byggnadstida el, entreprenören ordnar behövliga arbetscentraler och kablar 

- entreprenören säkerställer att övriga hyresgäster säkert kan ta sig in och ut ur sina lägenheter 

samtidigt som arbete pågår. 

- på arbetsplatsen bör finnas en arbetsledare som kontinuerligt övervakar säkerheten på 

arbetsplatsen samt koordinerar arbetsmomenten. 

- efter avslutade arbeten  utförs slutstädning av arbetsområdena, för golvmattorna utförs en i 

bruktagningsstädning i enlighet med mattillverkarens anvisningar. 

- projektet skall utföras under tiden 18.10.2021 – 17.12.2021 
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