
Anbud tak Begnadalen Gravkapell 
 
 

Byggherre 

Sør-Aurdal Kirkelige Fellesråd v/ 
Kirkeverge Liv Barbro Veimodet 
Tingvollbakkin 15 
2930 Bagn 
 

Orientering 

Sør-Aurdal Kirkelige Fellesråd ønsker å legge nytt tak på Begnadalen 
Gravkapell i løpet av våren/sommeren 2014. Begnadalen Kirke fyller 50 år 
høsten 2014, og kapellet skal pusses opp til jubileumet. Frist for sluttføring av 
arbeidet er 1. juli 2014. Gravkapellet er fra ca 1948 og er på ca 120 m2. Taket er 
i 10” Valdresskifer, har takvinkel på 42 grader og takflata er ca 180 m2. 
Skifertaket har råteskader, og i tillegg er det deformasjon på 10-15 cm på midten 
av takflata. Hele taket skal skiftes, og deformasjonen rettes opp. Det som er 
skadd av skiferstein må erstattes, men en del kan nok brukes om igjen.  
 
Arbeidet består i å sikre arbeidet med stillas, rive skifertaket, fjerne tetting rundt 
pipe og spir, rive takrenner, vindskier, forkantbord, evt gesimskasse og deler av 
undertaket der det er råte. Deretter skal taket bygges opp og rettes opp med 2”x 
4”, det skal isoleres med 10 cm mineralull pluss så mye det er plass til på 
midten. På dette skal det legges undertak av rupanel, takpapp, sløyfer og 
skiferlekter. Skiferen skal legges på igjen. Skadd og dårlig stein skal erstattes 
med stein av god kvalitet og med lik farge. Det skal monteres mønepanner på 
øverste mønet og på de fire småmønene over koret. Tetting rundt pipe og spir 
skal utføres forskriftsmessig, i tillegg til evt. ny gesimskasse. Nye vindskier, 
forkantbord, vannbord, vannbordbeslag og ny takrenne skal monteres. Taket 
over inngangspartiet skal også skiftes til skifer. 
 
Spiret skal pusses opp samtidig, og dette må koordineres med takutskiftinga. Det 
vil si at det må monteres stillas slik at denne oppussinga kan utføres trygt 
samtidig med takreparasjonen. Sandblåsing og maling av spir skal ikke inngå i 
kontrakta, men montering og demontering av ekstra stillas for dette arbeidet skal 
være med, og det må påregnes at dette stillaset må stå noen dager. 
 
Kapellet ligger ved skolen/barnehagen og det må tas hensyn til dette i 
forbindelse med utføringa av arbeidet. Arbeid på søndager og etter kl. 22 er ikke 
aktuelt på kirkegården. Dersom det skulle bli begravelse, må arbeidet avsluttes i 
god tid før seremonien starter, og ikke gjenopptas før gravfølget har forlatt 
kirkegården. 
 



Vi ønsker komplett pristilbud på hele dette arbeidet, inkludert alt av materiell og 
skifer. I tilbudet skal det spesifiseres timepriser for evt. tilleggsarbeid og 
påslagsprosent på materiell ut over det som er beskrevet. I tilbudet skal MVA 
være spesifisert. Evt. forbehold for tilbudet skal beskrives tydelig. 
 

Anbudsfrist 

Anbudskonvolutten skal være merka med ”Anbud tak Begnadalen Gravkapell” 
og anbudet skal leveres byggherre innen 3. mars 2014 kl 12.00.  
 
Anbudsregler 

Det tilbud som blir sett på som mest økonomisk fordelaktig for byggherren blir 
valgt. I dette inngår pris på arbeidet, kvalifikasjoner og kompetanse for arbeidet 
og kapasitet til å utføre arbeidet innen fristen. 
 
Entreprenør skal legge ved kopi av lokal eller sentral godkjenning for firmaet, 
dokumentasjon/liste over de viktigste relevante oppdragene firmaet har hatt de 
siste årene, inkludert arbeid med skifertak, utskrift av firmaforsikring, HMS-
egenerklæring og skatteattest. 
 
Kontrakten som inngås skal være skriftlig og følge NS 8406. Byggherren stiller 
ikke sikkerhet, og vil ikke pålegge entreprenør å stille sikkerhet. Ved usikkerhet 
om valg av løsninger, evt. tilleggsarbeid eller andre forhold plikter entreprenør å 
varsle byggherre.  
 
Spørsmål og avklaringer før tilbud rettes til Kirkevergen enten ved oppmøte på 
kirkekontoret på Tingvoll eller på tlf. 61348580 eller 41674669, eller på mail: 
liv.barbro.veimodet@sor-aurdal.kommune.no . 
Evt. befaring i Begnadalen må avtales med Liv Barbro. 
 
 


