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Vandledning fra Lambæk til Hover Side 2

Samlet entreprise

Post Betegnelse Mængde Enhed Enhedspris Sum

kr I alt kr

1. Arbejdsplads

1.1 Indretning, drift og rømning Fast sum

1.2 Rydning

Rydning og bortskaffelse af diverse træer og buske

incl bortskaffelse af rødder Fast sum

1.2.1 Skæring og bortskaffelse af asfalt i Hover samt krydsning Fast sum

af Vadhovedvej  ( ca. 1000 m2 )

1.3 Trafikregulering / skiltning Fast sum

Jordarbejde

1.4 Rømning af muld over trace. ( ca. 5 meter's bredde ) 7205 lbm

 ( synes af museeet )

1.5 reetablering af muldlag 7205 lbm

1.6 Grubning og fræsning af samlet arbejdsareal ( 12 meter ) 7205 lbm

1.7 Grubning og fræsning af oplagpladser ( 10 x 200 ) 2000 m2

1.8 Reetablering af grusveje / indkørsler  ( ca. 50 m2 pr. stk ) 10 stk

1.9 Reetablering af Vadhovedvej  1 stk

ledningsarbejde

2.0 Svejsning af ø315 PEM rør SDR 17 8700 lbm

rør leveres i 20 meters længder

ekstra svejsninger ved diverse krydsninger skal være 

indregnet. ( også evt. brug af svejsemuffer til dette )

rør, grenrør og bøjninger er bygherreleverance

Håndtering skal være indregnet. Der skal være påsvejset 

propper når rørene trækkes hen over jorden.

Påsvejsning af forgreninger skal være indregnet

2.1 Svejsning af ø450 PEM rør SDR 17 740 lbm

rør leveres i 20 meters længder

Håndtering skal være indregnet. Der skal være påsvejset 

propper når rørene trækkes hen over jorden.

2.2 Tørholdelse af udgravning sum

2.3 Nedgravning - håndtering af ø 315 enkelt rør i åben trace. 5790 lbm

snit A - A og B - B 

Prisen skal være inkl. Nedlæggelse af ø40 tomrør. 

Rør leveres af bygherre.

Bemærk at såfremt der ikke er egnet sandfyld tilstede

skal dette være indregnet.

2.4 Nedgravning - håndtering af ø 315 enkelt rør i åben trace.

snit C - C  ( bemærk at det på denne strækning kan være

nødvendig at køre opgravet materiale til depot og tilbage igen ) 330 lbm

Prisen skal være inkl. Nedlæggelse af ø40 tomrør. 

Rør leveres af bygherre.

Bemærk at såfremt der ikke er egnet sandfyld tilstede

skal dette være indregnet.

2.5 Nedgravning - håndtering af  2 x ø 315 dobbelt rør i åben trace. 745 lbm

snit D - D

Prisen skal være inkl. Nedlæggelse af ø40 tomrør + 2 elkabler 

m. dækbånd. ( dækbånd, elkabler og tomrør er bygherre leverance. )

Bemærk at såfremt der ikke er egnet sandfyld tilstede

skal dette være indregnet.



2.6 Nedgravning - håndtering af  ø 315 + ø450 dobbelt rør i åben trace.

snit E - E

Prisen skal være inkl. Nedlæggelse af ø40 tomrør. 

Rør leveres af bygherre.

Bemærk at såfremt der ikke er egnet sandfyld tilstede 500 lbm

skal dette være indregnet.

2.7 Nedgravning - håndtering af ø 450 enkelt rør i åben trace. 240 lbm

snit F - F

Prisen skal være inkl. Nedlæggelse af ø40 tomrør. 

Rør leveres af bygherre.

Bemærk at såfremt der ikke er egnet sandfyld tilstede

skal dette være indregnet.

2.8 Etablering af ø315 PEM ledning ved styret underboring 530 lbm

rør er bygherre leverance.     Fordelt på 3 boringer

bemærk at der skal trækkes ø40 tomrør med igennem.

Etablering af ø400 PEM foringsrør ved styret underboring

2.9 rør er bygherre leverance.     Fordelt på 2 boringer 60 lbm

bemærk at der skal trækkes ø40 tomrør med den ene.

( under hovedvejen )

Vej opbygning

4.0 bundsikring 500 m3

4.1 Stabilgrus   ( 20 cm ) 1000 m2

4.3 Asfalt på vej areal i Hover

lægning af  200 kg/m2 GAB 0   240 x 5 m 1000 m2

70 kg/m2      PA     der skal foretages 

overlapningsfræsning 1300 m2

4.5 Trykprøvning af trykrør sum

( kun den gennemgående fra kildeplads til Hover )

4.6 Indmåling af ledning for hver ca. 100 m ledning sum

5.0 prøvehuller ( op til 2 x 2 x 2 meter ) 20 stk

 typisk for lokalisering af andre ledninger

Stipulerende ydelser

5.10 manuelle timer 25 timer

5.15 gravemaskine m fører  5 ton eller derunder 25 timer

5.20 gravemaskine m fører  20 ton 25 timer

5.25 Minilæser 5 ton og der under 20 timer

5.30 4 akslet lastbil 10 timer

5.40 Krydsning og rep af drænledninger ø100 -ø160 15 stk

5.45 Krydsning og rep af drænledninger ø180 -ø300 15 stk

5.50 udskiftning af blød bund 500 m3

5.51 levering af egnet sandfyld   ( udover 1250 m3 løs mål ) 1000 m3

5.55 sætning af op til 30 sugespidser fast sum

5.60 leje / drift af sugespidsanlæg pr. døgn 20 døgn

5.65 Fjernelse af indvendige svejsesvulster 80 stk

5.70 Fradrag / tillæg for ekstra ø315 svejsninger 80 stk

Overføres til side 1 sum eks moms


