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1.  Mødets formål
Overfor bygherren at præcisere omfanget af vinterforanstaltninger, som den ansvarlige
entreprenør har indregnet i sin faste pris indenfor de vejrligsmæssige grænser og dermed
afstemme bygherrens forventninger med faktiske forhold .

2.  Tidsplan
Opdateret tidsplan bør foreligge ved mødet mellem bygherre og entreprenør . På basis her-
af gennemgår den entreprenør, der har vinterforanstaltninger med som fast pris, hvilken
konsekvens en evt . forskydning har for den afgivne pris på vinterforanstaltninger . Såfremt
denne forskydning skyldes bygherrerelaterede forhold, aftales ekstra afregning på basis af
enhedspriser i tilbudslisten . 

3.  Byggepladsområdet

Årstidsbestemte foranstaltninger.

Den/de entreprenør/entreprenører, som har årstidsbestemte foranstaltninger med i deres
tilbud, redegør for, hvorledes disse er planlagt udført og hvornår . Dette omfatter f .eks .:

 - Bortledning af overfladevand

 - Udendørs arbejdsbelysning

 -  Etablering og vedligehold af færdselsarealer, oplagspladser

 - Eltracing af vandinstallationer

 -  Beskyttelse af udendørs arbejdssteder mod vintervejret
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Vejrligsbestemte foranstaltninger

Den entreprenør, som har vinterforanstaltninger med som fast pris redegør på mødet kort 
for, hvorledes og i hvilket omfang snerydning og grusning/af-isning vil foregå på bygge-
pladsområdet . Tidspunkt for snerydning og antal cm sne, der skal være faldet før rydning, 
iværksættes . Samme gælder grusning og af-isning .

Entreprenøren redegør for omfanget af udendørs orienteringsbelysning på byggepladsom-
rådet samt i hvilket omfang materialer oplagret på pladsen bliver beskyttet mod frost (evt . 
ved hjælp af opvarmede containere) .

Endelig redegør entreprenør for beredskab/materialer, der vil være klar ved vinterperioden 
start .

4.  Sikring af jord- og kloakarbejder
Den eller de entreprenører, der har årstidsbestemte foranstaltninger for jord og kloak med 
i tilbud, redegør på mødet for, hvordan de vil sikre byggeområdet mod pløredannelse 
samt sikre tilbagefyldsjord mod nedbør . Ligeledes redegøres for, hvorledes der sikres mod 
frostskader dels på jord til bearbejdning, dels tilbagefyldsjord, og hvordan sne o .l . fjernes fra 
terræn på byggefeltet og i udgravninger .

5.  Sikring af betonarbejder
Fast pris entreprenør redegør på mødet for, hvorledes han vil sikre betonoverfladerne mod 
vintervejret, og hvorledes betonen sikres ved udstøbning og afhærdning mod frostskader .

6.  Sikring af murerarbejder
Det præciseres, at entreprenør i sit tilbud har sikring af materialer mod fugt samt afdæk-
ning af nyopført murværk mod regn (overenskomst) . Entreprenøren redegør på mødet 
for, hvorledes mørtel til opmuring sikres mod frost samt om afdækning/sikring af nyopført 
murværk mod frost .

7.  Sikring af vinterskader på tagdækning
Fast pris entreprenøren redegør for, hvorledes han vil sikre tagdækningsarbejder mod vejr-
liget, så der ikke sker skader . Da entreprenøren har metodefrihed, kan han have valgt en 
løsning med mobil overdækning (hvis store tagflader skal udføres i vinterperioden) .

8.  Sikring af indendørs arbejder mod sne og nedbørsfugt.
Den entreprenør, der har de årstidsbestemte foranstaltninger med i sit tilbud, redegør for, 
hvorledes han har tænkt sig at:

 - Sikre etageadskillelser mod nedtrængende fugt, kulde og varmetab

 - Sikre/lukke facadeåbninger midlertidig mod fugt, kulde, varmetab

 - Fjerne/bortlede/udtørre fugt samt indtrængende regn eller smeltevand 

Fast pris entreprenør redegør for, hvorledes han vil sikre ubeskyttede åbne etage dæk og 
tagflader uden tagdækning mod sne m .m ., samt om opsætning af indendørs orienterings-
lys . Endelig redegøres for interimsopvarmning, valgt varmekilde samt ventilering/fjernelse 
af byggefugt/udtørring .

9.  Afregning vinterforanstaltninger
På vintermødet aftales rateplan for betaling af vinterforanstaltningerne .
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Firma navn:

Byggeleder navn:

Byggeleder tlf .:

Der aftales ligeledes, hvordan en vejrligsdag registreres (ved målestation eller vejrdata for 
området) . Vejrligsdage registreres på det ugentlige byggemøde . På grundlag af disse regi-
streringer opgøres, om de vejrligsmæssige definerede grænser er overskredet og dermed 
udløser ret til ekstra betaling

For indendørsarbejder kan grænsen være et antal definerede graddage .

Betaling indenfor de aftalte grænser, både hvad angår vejrlig på klimaskærm samt inden-
dørsarbejder, kan foregå ved aftalte rater . Betaling udover dette kræver opgørelse på dag- 
eller ugesedler med nødvendig dokumentation for forbrug .  

Såfremt forsinkelser udløser ekstra betaling (se pkt . 2 tidsplan), bør dette lægges ind under 
ratebetalingerne .

Det anbefales, at der afregnes månedsvis for vinterforanstaltninger .
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