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Prisoverslag for omlegging av shingeltak på bygningen der vikingeskipet er plassert.
Vi har da vært noen runder med Icopal for å finne løsning på shingel taket på museet.
Det er kontaktet både teknisk avdeling hos Icopal, taktekkerfirmaer uten at de vil komme med noen
løsning.
Selv Icopaltak: ønsker ikke å gi oss noen indikasjon på pris/løsning, da det vil være svært tidkrevende
å benytte siporex plugger på hver shingel rims/ underlagspapp der shingel sveises fast v/oppvarming
til underliggende papp.
I tillegg bemerkes svært bratt tak.
Taket er beregnet til ca 400 m2 med 25 meter møne.
Har tenkt følgende :
• Rigg og HMS
• Vi har tenk stillas på 2 stk gavler og 1 stk langside. I tillegg monteres det enkle
gangplattformer langs takflaten for å kunne komme oppover taket.
• Rive av gammel papp (vet ikke hvordan den er å få av),
• All gammel papp fjernes og leveres på godkjent mottak .
• Legge en standard SK Mono papp (god nok til å ligge åpen) og shingel ovenpå og enten
sveiset shingelen til SK Mono papp eller plugge den fast rimse for rimse.
• Legge møneplater over toppen
• Det lages tilpasninger rundt tilstotende takfloy
• 2 gavler beregnes spikret over og malt 1 strøk.
• Nye vindskier monteres på 2 stk gavler .
• Det rives gamle rennebord og monteres nye
• Det monteres nye takrenner og nedløp
• Nye israftbeslag leveres
• Gesimser oppunder tak.utstikk repareres der det er råte eller mangler bord .
• Gesimser males .
Veldig vanskelig å anslå pris på en slik jobb, men grovt regnet bør mye være gjort for
kr 750 000 ,- eks mva
Håper dette kan være til hjelp for dere i forbindelse med planlegging av fremtidig arbeider.
wen
er nok mest egnet som timejobb da det er mange usikkerheter her.
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