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Gældende for hele landet

Forenkling af tidskurant for Tagdækningsarbejde er 
sammensatte mindstepriser for almindeligt forekommende
arbejdsprocesser, priserne er vejledende. Forenklingen er tænkt
som redskab i det daglige, til aftale og betaling for de nævnte
arbejdsdisipliner. (Er du i tvivl, ring til den lokale opmåler)

Husk:

Eksempler på tillægsydelser:

1. Til og afrigning plads eller skure.

2. Sjakbajstimer (alt arbejde for mester, bestille materialer,

byggemøde og kvalitetssikring)

3. Sikkerhedsarbejder, afdækning huller eller lignende.

4. Kørsel med traktor, teleskoplæsser eller lignende maskiner,

samt medhjælp ved disse.

5. Medhjælp ved af og pålæsning matr. i og fra depot.

6. Sortering af isolering eller mat. fra andre pladser eller fra lager

7. Tillæg for dårlige pladsforhold på taget, gene andre håndværkere.

8. Reparation af værktøj og materiel.

9. Vintertimer, snerydning, optøning eller lignende.

10. Ventetid på materialer og materiel, og ved vejrlig.

11. Tillæg ved natlugninger og midlertidig inddækninger.

12. Oprydning på taget efter andre håndværkere.

13. Til og afrigning af lys.

14. Tillæg for arbejde i sele.

15. Tillæg for kildesortering af affald.

16. Tillæg for uhåndterlig arbejdsgang

17. Hvor tilskæring af isolering ikke kan udføres med kniv,

skal der akkorderes for dette arbejde.

Tidskurant forenkling

Tidskurant for Tagdækningsarbejde 2020-2022

Fagligt Fælles Forbund ( 3F )
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Underpap  &  overpap  SBS

Underpap klæbet i overlæg + overpap

u.pap til og med 3,5 kg, o.pap over 5,0 kg / m2 pr m² 4,57 min

Underpap klæbet i overlæg + overpap

u.pap til og med 3,5 kg, o.pap til og med 5,0 kg / m2 pr m² 4,30 min

Overpap fuldklæbet over 5 kg / m2 pr m² 3,41 min

Overpap fuldklæbet til og med 5 kg / m2 pr m² 3,14 min

Underpap fuldklæbet til og med 3,5 kg / m2 pr m² 1,64 min

U.pap til og med 3,5 kg / m2 klæbet i overlæg pr m² 1,16 min

Skråsnit overpap ved  skotrender m.v. pr lbm 0,34 min

Rygningsstrimmel overpap op til 60 cm, m2 + lbm pr lbm 3,42 min

U.pap til og med 3,5 kg / m2

klæbet og sømmet i overlæg pr m² 1,86 min

Let fejning tag pr m² 0,20 min

Strimler & inddækninger

Støvbinde i bredde til og med ca. 20 cm pr lbm 0,68 min

Støvbinde på beton m.v. pr m² 0,68 min

Lapper over div. fastgørelser pr stk 0,82 min

Vandret inddækninger u.pap pr lbm 0,48 min

Vandret inddækninger o.pap pr lbm 1,23 min

Lodret inddækninger u.pap pr lbm 0,96 min

Lodret inddækninger o.pap pr lbm 1,84 min

Trekantlister pr lbm 0,48 min

Trekantlister at tilpasse ved hjørner pr stk 1,50 min

Lodrette hjørner u.pap pr stk 0,82 min

Lodrette hjørner o.pap pr stk 3,85 min

Lodret indd. underpap over 25 cm 

pr. påbegyndt 10 cm max 1m pr lbm 0,48 min

Lodret indd. overpap over 25 cm 

pr. påbegyndt 10 cm max 1m pr lbm 0,68 min

Isoleringsplader tykkelse til og med 7 cm 

Let fejning tag pr m² 0,20 min

Udlægge isolering størrelse max 1 m2 pr m² 1,37 min

Udlægge isolering størrelse max 2 m2 pr m² 1,02 min

Udlægge isolering størrelse max 3 m2 pr m² 0,82 min

Pr. påbegyndt 2 cm tykkelse over 7 cm pr m² 0,27 min

Pr. påbegyndt 2 cm tykkelse over 15 cm pr m² 0,14 min

Ved kileskåret tillægges pr m² 0,68 min

Tilskæring iso v/kanter & lys m.v. pr lag pr lbm 1,09 min

Skrå skæring af iso bla. ved afslutng ved tagfod pr lbm 1,64 min

Tilskæring iso v/hætter & brønde m.v. pr lag pr stk 1,50 min

U.pap dampspære til og med 2,5 kg / m2 klæbet i overlæg pr m² 0,96 min

Udlægning af Sedumbakker 3-5 stk pr m2 pr m² 3,25 min

Tilskæring af Sedumbakker v/ kanter & lys m.v. pr lbm 1,50 min

Tilskæring af Sedumbakker V/hætter & brønde m.v. pr stk 2,00 min

Udlægning plastfolie / dampspære pr m² 0,82 min

Tape af samlinger ved overlæg pr m² 0,96 min
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Kilelængde   4,80 m pr stk 7,24 min

Kilelængde   6,00 m pr stk 11,04 min

Kilelængde   7,20 m pr stk 15,79 min

Kilelængde   8,40 m pr stk 22,90 min

Kilelængde   9,60 m pr stk 30,35 min

Kilelængde 10,80 m pr stk 40,27 min

Kilelængde 12,00 m pr stk 50,68 min

Kiler bag lys længde 2,40 m pr stk 1,39 min

Kiler bag lys længde 4,80 m pr stk 4,26 min

Forankring isoleringsplader / pap

I træ/stål med skruer inkl.. skiver pr stk 0,27 min

I beton med skruer/plugs inkl.. hulboring pr stk 0,61 min

Ved kileskåret tillægges pr stk 0,20 min

Ved tykkelse over 15 cm indtil 30 cm tillægges pr stk 0,27 min

Over 30 cm tillægges i beton pr. påbegyndt 15 cm pr stk 0,27 min

Over 30 cm tillægges i træ/stål pr. påbegyndt 15 cm pr stk 0,14 min

Udmåle op opmærkning pr stk 0,07 min

Samling plugs m.v. ( mindst 3 dele ) pr stk 0,20 min

Husk ekstrabetaling for forgæves boring og skruning

Brønde hætter m.m.  

Montering brønde & hætter pr stk 2,05 min

Montering bladrist/bladfang pr stk 2,05 min

Afkort brønde pr stk 2,39 min

Vandret indd. brønde & hætter, med u.pap & o.pap pr stk 4,64 min

Lodret indd. div. små udluftninger u.pap pr stk 6,08 min

Lodret indd. div. små udluftninger o.pap pr stk 19,50 min

Fuge div. hætter + små udluftninger pr stk 1,77 min

Klipfisk montere og inddække pr stk 24,83 min

UV- brønd div. arbejder pr stk 49,27 min

Rygningsudluftning 

Mont. opstrege, udmåle, afkorte + endestykker  pr lbm 8,50 min

Indd. med tape, pap, ekstra skruer m.m. pr lbm 9,89 min

Afkortning skrå samt tilpasning pr stk 10,00 min

Montere ovenlys 

Mont. karme højde indtil 10 cm pr lbm 1,57 min

Karme over 10 cm pr. påbegyndt 10 cm pr lbm 0,79 min

Mont. Vinkelbeslag (på beton) pr stk 2,05 min

Midlertidig af- og påmontering af kupler, pr. gang pr lbm 0,82 min

Montering / afmontering af kupler pr lbm 1,16 min

TF KiIesystem skotrendekiler, ved murkrone & lys
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Listedækning  60 & 100 cm mellem listerne  

60 cm  inkl.. lister, kapper & o.pap pr m² 13,51 min

100 cm  inkl.. lister, kapper & o.pap pr m² 11,87 min

Kapsel / vindskede / tagfod  

Montering på murværk/beton pr lbm 3,41 min

Montering på træ pr lbm 1,37 min

Tildanne + mont. hjørner pr stk 2,73 min

Klipning af små hjørner, ved samlinger pr stk 0,20 min

Tildanne + mont. Hjørner incl. 2 popnitter pr stk 20,00 min

Fugning pr lbm 1,77 min

Mont. ekspanderende fugebånd pr lbm 3,29 min

Klemme eller fugeskinne inkl.. fuge pr lbm 7,77 min

Udfræsning fuge i murkrone med maskine pr lbm 4,77 min
Mont. skinne af alu eller zink som løskant pr lbm 13,06 min

Fugning ved løskant pr lbm 2,83 min

Renovering  ( priserne er kun vejledende )

Afrivning pap max 3 lag pr m² 3,48 min

Pr. ekstra lag udover 3 lag  aftales

Fjerne løse sten indtil 2 cm pr m² 3,54 min

Yderligere sten udover 2 cm betales pr cm pr m² 1,77 min

Fjerne løse sten indtil 2 cm (blød asfalt) pr m² 4,10 min

Yderligere sten udover 2 cm betales pr cm (blød asfalt) pr m² 2,05 min

Bortskæring buler pr stk 0,39 min

Friskære lodrette indd. max 2 lag ( v/lys m.v. ) pr lbm 2,32 min

Friskære vandrette indd. max 2 lag ( v/tagfod m.v. ) pr lbm 0,82 min

Aftagning lys inkl.. kupler pr lbm 5,87 min

Fjerne små hætter & brønde pr stk 1,37 min

Fjerne kapsler/løskanter m.v. pr lbm 0,75 min

Tillægsbetalinger

Ved hældninger mellem 20 - 40 cm/m 15,00 %

Ved hældninger mellem 40 - 60 cm/m 30,00 %

Ved hældninger fra 60 cm/m og til lodret 60,00 %

Tillæg for små arealer

Fra       1 -    20 m2 100,00 %

Fra     20 -    40 m2 50,00 %

Fra     40 -    75 m2  35,00 %

Fra     75 -  100 m2 20,00 %

Fra   100 -  200 m2 15,00 %

Fra   200 -  500 m2 10,00 %

Minutfaktore
I Provinsen 2,7573 kr

Hovedstaden, radius 27 km fra rådhuspladsen 2,8213 kr

I Provinsen 2,8073 kr

Hovedstaden, radius 27 km fra rådhuspladsen 2,8713 kr

I Provinsen 2,8573 kr

Hovedstaden, radius 27 km fra rådhuspladsen 2,9213 krpr 1 marts 2022

pr 1 januar 2021

pr 1 marts 2022

11,3° - 21,8°

21,8° - 31,0°

pr 1 januar 2021

pr 1 maj 2020

pr 1 maj 2020

31,0° - 90,0°
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Rejsetid og tillægsberegning

Som godtgørelse for den tid, der medgår til møde på første arbejdsplads om morgen,

betales følgende rejsetillæg. 21,45

Provinsen

1.5.2020 1.1.2021 1.3.2022

Fra 0 til og med 7 km kr 21,05 21,45 21,86

Over 7 km til og med 30 km kr 43,15 44,00 44,84

Over 30 km til og med 50 km kr 73,25 74,7 76,12

Ved kørsel udover 50 km betales

pr kørt km hver vej kr 1,28 1,31 1,33

Hovedstaden

Det område, der dækkes af en cirkel med centrum i Rådhuspladsen,

og en radius  på 27 km

1.5.2020 1.1.2021 1.3.2022

Fra 0 til og med 5 km kr 37,15 37,90 38,62

Over 5 km til og med 10 km kr 62,10 63,30 64,50

Over 10 km til og med 15 km kr 87,00 88,70 90,39

Over 15 km til og med 20 km kr 111,70 113,90 116,06

Over 20 km til og med 30 km kr 139,50 141,15 143,83

Over 30 km til og med 40 km kr 161,50 164,65 167,78

Over 40 km til og med 50 km kr 186,40 190,05 193,66

Ved kørsel udover 50 km betales

pr kørt km hver vej kr 1,28 1,31 1,33

Ved kørsel i begge områder, benyttes den under hovedstaden angivne tabel, men 

således at summen af kørte km en vej i provinsen divideret med 2,5 plus kørte km

en vej i hovedstaden, benyttes som indgang i tabellen.
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Forudsætninger for arbejde i akkord efter Tidskurant for Tagdækning.

Alt arbejde skal være veludført, og udført efter Thors normer, eller beskrivelse af 

arbejdet.

Tidskuranten er forpligtigende, hvis ikke anden aftale om afregning af arbejdet er 

aftalt.

Materialer og materiel leveres af mester på pladsen, sjakket yder hjælp til 

aflæsning og modtagelse på taget, materialer skal sættes så max transport er 50 

m. Overskuds materialer er indregnet i prisen dog med en max % sats. Husk at 

der ikke må bæres materialer og materiel op på taget.

Arealberegning kan forekomme indtil 1500 m2, se nærmere i afsnit C i 

tidskuranten.

Alle arbejder skal udføres fuldt sikkerhesmæsigt forsvarligt i henhold til 

arbejdsmiljøloven, husk at du også er ansvarlig og kan få en personlig bøde af 

arbejdstilsynet. Sikkerhedsarbejder bør akkorderes eller afregnes med mindst 

den personlige løn.

Snerydning og optørring i tiden 1. oktober til 30. april, bør akkordere eller 

afregnes med mindst den personlige løn.

Akkordafsagn: gives til medarbejdere der midlertidigt tages ud af en løbende 

akkord til andet arbejde og afregnes med samme fortjeneste som akkorden.

Afbrydes akkorden af hele holdet, bør der akkorderes eller afregnes med mindst 

2 gange den personlige timeløn.

Ved længerevarende arbejder kan arbejdsholdet kræve 90 % af summen for det 

dokumenterede udførte arbejde udbetalt hver 4 uge.

Flere informationer kan hentes på Tagdækkernes landsklub´s hjemmeside

WWW.3fklub.dk/tagdaekkere
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Er du i Tvivl

Henvend dig i din

fagforening

Varenummer 2141


