
Oppgradering av Nordstranda i Drøbak - Søndre del (trinn 1).
Byggherre: Nordstranda og Husvik Vel

Enkel postbeskrivelse.
Nr. Post Enhet Mengde Enh.pris Sum

00 Rigg & Drift
00.01 Nødv. enkle trafikksikringstiltak, skilting,  byggegjerder, HMS. RS 1,0
00.02 Transport av gravemaskin. RS 1,0

01 Nedkjøringsvei fra Husvikveien
01.01 Enkel oppgraving og kontroll av eksisterende grusdekke RS 1,0
01.02 Utlegging og komprimering av nødvendig bærelag. m² 100,0
01.03 Asfaltering av nedkjøringsvei med asfalt type AGB11 -kjøresterk for aksellast på 10-12t for adkomst til pumpestasjon for service o.l. Krav til 

Universell Utforming må ivaretas. m² 100,0
01.04 Støttemur mot nedkjøringsvei, nødvendig rensing mellom steiner og evt. sikre med bolter RS 1,0
01.05 Rekkverk, lage en overgang mellom rekkverk i nedkjøringsvei og Husvikveien i galvanisert stål. RS 1,0

02 Område rundt pumpestasjon. (Gangsti i metall leveres og monteres av egen leverandør).
02.01 Oppretting av eksist. steinfylling rundt pumpestasjon med gjenbruk av eksisterende steinfylling. m² 50,0
02.02 Etablering av stablemur/molo med 50% av steinene med d> 500mm, helning 38g innover, iht. anbefalninger i Molohåndbok fra Kystverket. 

Medta 2 stk stabletrapper iht. modell. Steiner i forkant noe høyere enn platting bak og fungere som stopp ved asfaltering, samt sikring for 
rullestol. lm 30,0

02.03 Supplering av fylling bak molo/stablemur med nødv. tilkjørte grove steinmasser. RS 1,0
02.04 Legging av solid og åpen filterduk for hindring av utvasking av fylling/bærelag. m² 50,0
02.05 Utlegging bærelag under asfalt inkl avretting. m² 60,0
02.06 Asfaltering rundt pumpestasjon med AGB11, tilstrekkelig fall fra pumpestasjon, men innefor krav til Universell Utforming. Inkl tilpasning rundt 

kumlokk, og evt. heving av disse. m² 60,0

03 Solplatting med fundament for HC-rampe. (HC-rampe i metall leveres og monteres av egen leverandør)
03.01 Oppretting av eksist. steinfylling mot vei med gjenbruk av eksisterende steinfylling. m² 200,0
03.02 Etablering av stablemur/molo med steiner med d>600mm, helning 38g innover, iht. anbefalninger i Molohåndbok fra Kystverket. Steiner i 

forkant noe høyere enn platting bak og fungere som forskaling ved støp. Samt sikring for rullestol. lm 40,0
03.03 Supplering av fylling bak molo/stablemur med nødv. tilkjørte grove steinmasser. m² 200,0
03.04 Legging av solid og åpen filterduk for hindring av utvasking av fylling/bærelag. m² 220,0
03.05 Støping av betongdekke med glassfiberarmering, t=150-200mm, areal ca 200m2, Kostet overflate som sklisikring. m3 40,0
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04 Rørlegger
04.01 Etablere vandalsikker utedusj i syrefast stål med kaldtvann. Inkl. PE-rør fra pumpestasjon, mulig klamring av rør under gangsti i stål. Inkl. kran 

for nedtapping på vinter. Plassering iht modell. RS 1,0
04.02 Etablering av frostfri utekran på pumpestasjon stk 1,0

05 Elektro
05.01 Nye led utelamper montert på vegger mot nord-vest-syd Samt tre ledlys langs gangvei. Benytte eksisterende kurs i pumpestasjon. Stk 3,0
05.02 Etablere dobbelt utestikk på vegg mot nord på pumpestasjon. Benytte eksisterende kurs i pumpestasjon. stk 1,0

06 Gangvei
06.01 Syrefast A4 gangvei med håndløper, bane i gitterist og rekkverk i syrefat netting 1.4 m x 30 m m² 42,0
06.03 Rullestolrampe/slipp til sjø i henholdt til tegning i syrefast A4, skal kunne sikres underlaget, og henglses for mobilitet lm 8,0
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