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11012 Tilrettelegging
Uproduktiv tid i forbindelse med etablering og avslutning av oppdraget.
 Tradisjonell oppstarting og avslutning av oppdraget ligger i forutsetningen. Pålagt tilstedeværelse ved etablering og avslutning av oppdraget skal avtales. For øvrig henvises til akkordtariffen del 1
12525.
Justering av bemanningsplan.
 Samarbeid om justering av bemanningsplan med saksbehandler, enten det er snakk om nedtrapping eller opptrapping er innkalkulert i akkorden. Dersom bedrift benytter bas/akkordtaker til å
skrive om bemanningsplanene, skal dette avtales.
Tilrettelegging i forbindelse med forandring i framdriftsplan.
 Direkte avbrudd av igangsatt arbeid som medfører uproduktiv tid er ikke innkalkulert i akkordprisene. Dette skal avtales.
Avbrudd som skyldes byggets naturlige framdrift, er dekket av akkordprisene.
Koordinering av egne aktiviteter i forhold til andre entreprenører.
 Konferanse med andre faggrupper p3 arbeidsstedet om utførelse av eget arbeid er innkalkulert i akkordmultiplikator.
Begrepet koordinering av de forskjellige entreprenørers aktiviteter er ikke innlagt i akkordprisene.

Tilrettelegging av tilleggs og reparasjonsjobber.
 Tilrettelegging av tilleggs og forandringsjobber er adm. forhold. Betaling for reparasjonsarbeid som skyldes skader skal avtales før arbeidet utføres.
Skyldes reparasjonsarbeid ikke fagmessig utført arbeid, henvises til gr. 11040 m/kommentarer.
Tilrigging av lys og skjøteledninq for eget bruk er inkludert i akkordprisene. Forutsetningen er at det på forhånd eksisterer provisorisk anlegg for nevnte
uttak.
Skriving av rekvisisjoner og jobbsedler.
 Skriving av rekvisisjoner og jobbsedler om tilleggs og forandringsarb avtales. Skriving av timelister og registreringsskjemaer som går utover bestemmels gr. 11525.
 Uenighet
11013 Tegninger
Merarbeid med å utføre arbeid p g a avhengighet av mer enn 1 stk eltegninger
 Partene er enige om at bruk av alle nødvendige elektrotegninger og skjema inngår i akkordprisene. Koordinering mellom elektrotegninger og andre faggruppers tegninger for å unngå kollisjoner,
sikre mulige framføringstraséer, tilpasse installasjon tekniske rom hvor utstyr e 1 ikke er inntegnet/plassert, er oppgaver som påhviler rådgivende ingeniører eller bedrift. Bruk av andre faggruppers
tegninger for å klarlegge detaljer inngår i de tarifferte akkordpriser.
Når det gjelder speilvendte tegninger er partene uenige om forståelse.
Merarbeid p g a gal målsetting, gale symboler etc.
 Konferanse og oppretting av tegninger og skjemaer forårsaket av slikt er adm. oppgaver. Før akkordtaker/bas pålegges slike oppgaver skal det inngås avtale.
All konferanse med andre håndverksgrupper, oppdragsgiver, arkitekter og konsulenter p g a dårlige tegninger.
 Konferanse om slike forhold er å betrakte som adm. oppgaver. Før akkordtaker/ bas pålegges slike oppgaver skal det inn inngås avtale.
Merarbeid i forbindelse med endringer/endringsmeldinger på tegninger.
 Mindre endringer med oppretting av tegninger/skjemaer er innkalkulert akkordprisen. Oppretting av originale tegninger/koblingsskjemaer er adm. arbeid.
11014 Oppgaver over materiell og utstyr Utmåling og opptelling på plassen.

 Dette gjelder rekvirering av materiell og utstyr. Hvis ikke akkordtaker/bas er tilstillet oppgave over materiell og utstyr med typebetegnelse, lengdeberegning/kalkyleunderlag, skal det inngås
avtale før slike oppgaver pålegges akkordtaker/bas. Dette gjelder for det ordinære oppdrag og for tillegg/forandringsarbeid. Dette vil også gjelde uttak av materiell etter kataloger og påføring av
elnummer.
Merarbeid i forbindelse med endring av massen.
 Justering av oversikt over massen er adm. forhold. Det skal inngås avtale før slike oppgaver pålegges akkordtaker/bas.
Pålagt henting av materiell hos leverandør, installatør o l.
 Må utstyr, materiell hentes ved grossist, leverandør eller bedriftens hovedlager, skal avtale om dette inngås på forhånd.
Transport av avfall til container utover 50 m i fra yttervegg.
Eget avfall skal fjernes til oppsatte containere max 50 m fra bygningen yttervegg. Transport utover 50m skal avtales.
PåIagt mellomlagring skal avtales.
Pålagt rengjøring og opprydding som går utover bestemmelsen omfang om sammenfeiing og bortbæring av avfall medfører avtale.
Pålagt bunting/brenning av papp etc. skal avtales.
12010 Transporttillegg
 All transport av materiell innenfor 100 m og/eller inntil 8 etasjer inngår i akkordprisene.
Hvis lager på arbeidsplassen ikke kan plasseres slik at avstanden blir mindre enn 100 m til arbeidsplassens inngang eller færre enn 8 etasjer over, skal kompensasjon for transport av materiell
utover disse avstander avtales. Det forutsettes at heis eller annen brukbar heisinnretning er disponibel for montøren.
All transport av tunge kolli (ikke bærbart materiell) som f.eks. kabeltromler, tavler etc.
For transport av ikke bærbart materiell internt på anlegget skal kompensasjon avtales.
All transport i fra leverandør og inn på lager.

 All transport av materiell inn på lager skal avtales.
11521 Konferanser av administrativ art
Deltakelse i byggemøter.
For deltakelse i byggemøter skal det inngås avtale.
Deltakelse i framdriftsmøter.
Deltakelse i møter om informasjon av framdrift ligger i akkordprisene. I slike møter kan representanter for oppdragsgiver, entreprenører, byggeadministrasjon delta.
Pålagt deltakelse i møter hvor framdrift planlegges skal det avtales kompensasjon.
Konferanse med konsulent, arkitekt, byggherre og oppdragsgiver.
Konferanser som er nødvendig for at arbeideren skal få klarlagt detaljer ved arbeidets utførelse inngår i akkorden. Det kan som eksempel nevnes konferanser med arbeidsgiver, byggeleder, andre
håndverkere og eventuelt konsulent, arkitekt for klarleggelse av tegninger og beskrivelse.
Konferanser av administrativ art ligger utenfor akkorden. Det kan som eksempel nevnes pålegg om å delta i byggemøter, konferanser med konsulent, arkitekt, oppdragsgiver, om forandrings,
eller tilleggsarbeider samt tegning av skjemaer, oppretting av tegninger og fremskaffelse av montasjeunderlag. Kompensasjon for slikt arbeid skal avtales før arbeidet påbegynnes.
Kvalitetskontroll/skjemaer.
Deltakelse i kvalitetssikring i henhold til Norsk Standard, kontroll og utfylling av skjemaer i denne forbindelse, skal det avtales kompensasjon for. Isolasjonsm3ling av ferdig anlegg og innlevering
av denne verdi, er innlagt i akkordprisene.
Oppfølging overfor stedlige tilsyn.
 For oppfølging overfor stedlig tilsyn skal det avtales kompensasjon.
Deltakelse på befaring.
Deltakelse på befaring/overlevering mellom bedrift/akkordlag ligger i akkorden.
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