
  NIELSEN & RISAGER A/S

NÆSTVED KOMMUNE   Dato:   19.05.2015

Center for Trafik og Ejendomme   Ref.: HRi / AFR / JT

Rådmandshaven 20   Sag: 2823.00

4700 Næstved Anlæg af veje, prisindeks 173,61 (marts 2015)

Sydlige Fordelingsveje ved Næstved, "Ring Syd" - Overslag, projektforslag

Entreprenør:

A Arbejdsplads, afmærkning m.m. ca. 5%  = kr. 4.332.000

B Rundkørsel på Vordingborgvej  = kr. 4.239.315

C Ring Syd st. 60-314 (Englebjergvej mellem Vordingborgvej og Industrivangen)  = kr. 1.985.500

D Ring Syd st. 314-603 (Englebjergvej mellem Industrivangen og ny rundkørsel)  = kr. 6.703.350

E Ring Syd st. 308-700 (Cykelsti mv. mellem Industrivangen og ny rundkørsel)  = kr. 1.218.750

F Regnvandsbassin v. Rønnebækken incl. afskærende ledning  = kr. 720.000

G Rundkørsel på Parkvej / Dyssegårdsvej incl. arbejder op til Flinteøksen  = kr. 4.570.750

H Parkvej´s forlængelse, st. 80-580  = kr. 5.478.875

I Regnvandsbassin v. Stenstrup Mose incl. afskærende ledning  = kr. 2.383.000

J Rundkørsel på Englebjergvej  = kr. 3.753.350

K Ring Syd st. 800-1823 (mellem Englebjergvej og Borupvej)  = kr. 12.485.000

L Rundkørsel på Borupvej incl. sideanlæg  = kr. 4.478.750

M Ring Syd st. 1968-2770 (mellem Borupvej og jernbanen)  = kr. 9.772.200

N Ring Syd st. 2770-3400 (mellem jernbanen og Præstøvej)  = kr. 26.092.500

O Rundkørsel på Præstøvej, tilslutningsarbejderne  = kr. 1.765.325

Dræn retableringer, afskærende dræn, erstatningsbiotoper (afsat / skøn)  = kr. 1.000.000

Anslåede ekstraarbejder ca. 5%  = kr. 4.332.000

Entreprenørudgifter  = kr. 95.310.665

Afrundet  = kr. 95.311.000

Rådgivende Ingeniør

Projektforslag, revideret  = kr. 530.000

Hovedprojekt og udbud, Ring Syd st. 600-3500  = kr. 830.000

Hovedprojekt og udbud, Ring Syd st. 0-600  = kr. 260.000

Hovedprojekt og udbud, Parkvej incl. forlængelse  = kr. 240.000

Byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning mv. (afsat / skøn) ca. 5%  = kr. 4.766.000

Supplerende rådgivning mv.

Vandsynsprotokol v. rådgivende ingeniør (afsat / skøn)  = kr. 300.000

Støjberegninger v. rådgivende ingeniør (afsat / skøn)  = kr. 50.000

Udlæg (beløb skønnet) (afsat / skøn)  = kr. 20.000

Landinspektør:

Opmålinger, skelberigtigelser mv. (afsat / skøn)  = kr. 300.000

Åstedsforretning m. tilhørende materiale (afsat / skøn)  = kr. 200.000

Hovedafsætninger for anlægsarbejderne incl. kontrolopmålinger (afsat / skøn)  = kr. 250.000

Afgifter, gebyrer og udlæg (afsat / skøn)  = kr. 50.000

Arkæologiske undersøgelser:

Orienterende etape opdelt undersøgelse jf. estimat (afsat / skøn)  = kr. 1.890.000

Tilfyldning af søgegrøfter (afsat / skøn)  = kr. 200.000

Udvidet undersøgelse (afsat / skøn)  = kr. 2.000.000

Geotekniske undersøgelser:

Supplerende undersøgelser (afsat / skøn)  = kr. 200.000

Geoteknisk fagtilsyn / teknisk bistand i udførelsesfasen (afsat / skøn)  = kr. 200.000

Kommunal administration ca. 2,5%  = kr. 2.690.000

110.287.000

Uforudseelige udgifter ca. 10%  = kr. 11.030.000

Risikotillæg ca. 15%  = kr. 16.540.000

Ring Syd, ekskl. ekspropriation og Banedanmark 137.857.000

Banedanmark, indeksreguleret aftale 172,39 165,51  = kr. 31.560.000

Samlede udgifter i alt excl. jordkøb/-leje mv. og moms 169.417.000

Afrundet   = kr. 169.400.000

30.300.000
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  NIELSEN & RISAGER A/S

NÆSTVED KOMMUNE   Dato:   19.05.2015

Center for Trafik og Ejendomme   Ref.: HRi / AFR / JT

Rådmandshaven 20   Sag: 2823.00

4700 Næstved Anlæg af veje, prisindeks 173,61 (marts 2015)

Sydlige Fordelingsveje ved Næstved, "Ring Syd" - Overslag, projektforslag

Rundkørsel på Vordingborgvej

Interimsvej - at etablere på markarealer

Afmærkning - f. trafikomlægning 1 skøn a'  kr. 20.000  =  kr 20.000

Muld til depot 3000 m² a'  kr. 20  =  kr 60.000

Bundgrus, t= 30 cm 3000 m² a'  kr. 60  =  kr 180.000

Stabilt grus, t= 20 cm 3000 m² a'  kr. 55  =  kr 165.000

GAB 0, 180 kg/m² 3000 m² a'  kr. 130  =  kr 390.000

Interimsvej - at sløjfe

Opbrydning af asfalt 3000 m² a'  kr. 50  =  kr 150.000

Grus materialer at afgrave og bortskaffe 3000 m² a'  kr. 50  =  kr 150.000

Muld at udlægge fra depot 3000 m² a'  kr. 20  =  kr 60.000

Ekst. veje og cykelstier

Opbrydning af asfalt - vejareal 1850 m² a'  kr. 50  =  kr 92.500

Opbrydning af asfalt - cykelstier 300 m² a'  kr. 50  =  kr 15.000

Opbrydning af beton kantsten 150 lbm a'  kr. 75  =  kr 11.250

Rydning af krat, beplantninger og træer mv. 300 m² a'  kr. 200  =  kr 60.000

Ekst. skilte at nedtage til depot 1 skøn a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

Tilbagefræsninger - afsat 1 sum a'  kr. 15.000  =  kr 15.000

Nye vej- og stianlæg

Udtagning af analyser + analyser 20 stk a'  kr. 750  =  kr 15.000

Råjord, kl. 0-1 at afgrave til depot 600 m³ a'  kr. 60  =  kr 36.000

Råjord, kl. 2/3 at afgrave og bortskaffe 300 ton a'  kr. 150  =  kr 45.000

Bundgrus, t= 35 cm - vejareal 3630 m² a'  kr. 65  =  kr 235.950

Stabilt grus, t= 25 cm - vejareal 3460 m² a'  kr. 60  =  kr 207.600

Faskantsten, granit 0 lbm a'  kr.  =  kr 0

Vinkelkantsten, granit 0 lbm a'  kr.  =  kr 0

Kløvede kantsten, granit 120 lbm a'  kr.  =  kr 0

Kløvet kantsten m. fas, granit 500 lbm a'  kr. 350  =  kr 175.000

Brosten, kløvede type A (EU kl. 2) 0 m² a'  kr.  =  kr 0

Rotundeblok 0 lbm a'  kr. 550  =  kr 0

GAB II, 250 kg/m² - 40/60 3340 m² a'  kr. 200  =  kr 668.000

ABB 16t, 135 kg/m² - modificeret 2180 m² a'  kr. 125  =  kr 272.500

SMA 8 SRS, 115 kg/m² 2153 m² a'  kr. 105  =  kr 226.065

Bundgrus, t= 20 cm - stiareal 650 m² a'  kr. 45  =  kr 29.250

Stabilt grus, t= 15 cm - stiareal 570 m² a'  kr. 50  =  kr 28.500

GAB 0, 135 kg/m² - cykelsti og heller 520 m² a'  kr. 110  =  kr 57.200

AB 6t, 45 kg/m² - cykelsti 500 m² a'  kr. 65  =  kr 32.500

OB - med gule majs - heller 400 m² a'  kr. 100  =  kr 40.000

Afvanding

Ø315/160 plast vejbrønd m. fl. karm/rist 15 stk a'  kr. 3.500  =  kr 52.500

Ø425 plast rense- og inspektionsbrønd 2 stk a'  kr. 4.000  =  kr 8.000

Ø160 plast afvandingsledning 150 lbm a'  kr. 350  =  kr 52.500

Ø200 plast afvandingsledning 50 lbm a'  kr. 400  =  kr 20.000

Ø113/126 plast dræn i nøddesten 400 lbm a'  kr. 150  =  kr 60.000

Skilte og afmærkning

Termoplast, hvid - 10 cm brede 1 sum a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

Termoplast, hvid - 30 cm brede 1 sum a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

Fladeafmærkning 160 m² a'  kr. 150  =  kr 24.000

Pile for vognbaneskift 0 stk a'  kr. 550  =  kr 0

Vigelinie - hajtænder 50 stk a'  kr. 100  =  kr 5.000

Skiltning 1 skøn a'  kr. 100.000  =  kr 100.000

Belysning

Ekst. master at nedtage og bortskaffe 0 stk a'  kr. 2.500  =  kr 0

Kabelrør, Ø110 100 lbm a'  kr. 150  =  kr 15.000

Nye master / armaturer incl. tændkabler 15 stk a'  kr. 18.000  =  kr 270.000

Gartner arbejderne

Udlægning af muld i rabatter mv. 5000 m² a'  kr. 20  =  kr 100.000

Muldbehandling mv. incl. græssåning 5000 m² a'  kr. 15  =  kr 75.000

Nye beplantninger - afsat beløb 1 sum a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

At overføre  =  kr 4.239.315
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  NIELSEN & RISAGER A/S

NÆSTVED KOMMUNE   Dato:   19.05.2015

Center for Trafik og Ejendomme   Ref.: HRi / AFR / JT

Rådmandshaven 20   Sag: 2823.00
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Sydlige Fordelingsveje ved Næstved, "Ring Syd" - Overslag, projektforslag

Ring Syd st. 60-314 (Englebjergvej mellem Vordingborgvej og Industrivangen)

Afmærkninger / afspærringer

Afmærkning - f. trafikomlægning 1 skøn a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

Ekst. veje og cykelstier

Opbrydning af asfalt - vejareal 200 m² a'  kr. 50  =  kr 10.000

Opbrydning af asfalt - cykelstier 200 m² a'  kr. 50  =  kr 10.000

Opbrydning af beton kantsten 500 lbm a'  kr. 75  =  kr 37.500

Muld til depot 500 m² a'  kr. 20  =  kr 10.000

Grusbærelag - cykelsti, afgrave/indbygge 200 m² a'  kr. 50  =  kr 10.000

Rydning af krat, beplantninger og træer mv. 500 m² a'  kr. 200  =  kr 100.000

Ekst. skilte at nedtage til depot 1 skøn a'  kr. 2.000  =  kr 2.000

Planfræsninger, t= 0-5 cm 2200 m² a'  kr. 115  =  kr 253.000

Nye vej- og stianlæg

Muld til depot - overskud 200 m³ a'  kr. 50  =  kr 10.000

Muld til depot - til genudlægning 200 m³ a'  kr. 50  =  kr 10.000

Udtagning af analyser + analyser 20 stk a'  kr. 750  =  kr 15.000

Råjord, kl. 0-1 at afgrave og tilkøre depot 500 m³ a'  kr. 60  =  kr 30.000

Råjord, at afgrave og genindbygge 250 m³ a'  kr. 30  =  kr 7.500

Råjord, kl. 2/3 at afgrave og bortskaffe 200 ton a'  kr. 150  =  kr 30.000

Bundgrus, t= 35 cm - vejareal 800 m² a'  kr. 65  =  kr 52.000

Stabilt grus, t= 25 cm - vejareal 750 m² a'  kr. 60  =  kr 45.000

Kløvede kantsten, granit 0 lbm a'  kr. 320  =  kr 0

Kløvet kantsten m. fas, granit 300 lbm a'  kr. 350  =  kr 105.000

Brosten, kløvede type A (EU kl. 2) 0 m² a'  kr.  =  kr 0

GAB II, 250 kg/m² - 40/60 650 m² a'  kr. 200  =  kr 130.000

ABB 16t, 135 kg/m² - modificeret 600 m² a'  kr. 125  =  kr 75.000

SMA 8 SRS, 115 kg/m² 2700 m² a'  kr. 105  =  kr 283.500

GAB 0, 135 kg/m² - cykelsti og heller 200 m² a'  kr. 110  =  kr 22.000

AB 6t, 45 kg/m² - cykelsti 650 m² a'  kr. 65  =  kr 42.250

OB - med gule majs - heller 50 m² a'  kr. 100  =  kr 5.000

Afvanding

Ø315/160 plast vejbrønd m. fl. karm/rist 12 stk a'  kr. 3.500  =  kr 42.000

Strømpeforing af ekst. ledning 250 lbm a'  kr. 1.000  =  kr 250.000

Ø160 plast afvandingsledning 60 lbm a'  kr. 450  =  kr 27.000

Belysning

Ekst. master at nedtage og bortskaffe 5 stk a'  kr. 2.500  =  kr 12.500

Kabelrør, Ø110 250 lbm a'  kr. 150  =  kr 37.500

Ny master / armaturer incl. tændkabler 10 stk a'  kr. 18.000  =  kr 180.000

Skilte og afmærkning

Termoplast, hvid - 10 cm brede 1 sum a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

Termoplast, hvid - 30 cm brede 1 sum a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

Fladeafmærkning 250 m² a'  kr. 150  =  kr 37.500

Pile for vognbaneskift 5 stk a'  kr. 550  =  kr 2.750

Vigelinie - hajtænder 15 stk a'  kr. 100  =  kr 1.500

Skiltning 1 skøn a'  kr. 10.000  =  kr 10.000

Gartner arbejderne

Udlægning af muld i rabatter mv. 2000 m² a'  kr. 20  =  kr 40.000

Muldbehandling mv. incl. græssåning 2000 m² a'  kr. 15  =  kr 30.000

Nye beplantninger - afsat beløb 1 sum a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

At overføre  =  kr 1.985.500
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  NIELSEN & RISAGER A/S

NÆSTVED KOMMUNE   Dato:   19.05.2015

Center for Trafik og Ejendomme   Ref.: HRi / AFR / JT

Rådmandshaven 20   Sag: 2823.00

4700 Næstved Anlæg af veje, prisindeks 173,61 (marts 2015)

Sydlige Fordelingsveje ved Næstved, "Ring Syd" - Overslag, projektforslag

Ring Syd st. 314-603 (Englebjergvej mellem Industrivangen og ny rundkørsel)

Afmærkninger / afspærringer

Afmærkning - f. trafikomlægning 1 skøn a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

Ekst. veje og cykelstier

Opbrydning af asfalt - vejareal 1500 m² a'  kr. 50  =  kr 75.000

Muld til depot 0 m² a'  kr. 20  =  kr 0

Rydning af krat, beplantninger og træer mv. 3500 m² a'  kr. 100  =  kr 350.000

Ekst. skilte at nedtage til depot 1 skøn a'  kr. 1.000  =  kr 1.000

Nyt vejanlæg

Muld til depot - overskud 1000 m³ a'  kr. 50  =  kr 50.000

Muld til depot - til genudlægning 500 m³ a'  kr. 50  =  kr 25.000

Udtagning af analyser + analyser 20 stk a'  kr. 750  =  kr 15.000

Råjord, kl. 0-1 at afgrave og tilkøre depot 2600 m³ a'  kr. 60  =  kr 156.000

Råjord, at afgrave og genindbygge 250 m³ a'  kr. 30  =  kr 7.500

Udtagning af analyser + analyser 20 stk a'  kr. 750  =  kr 15.000

Råjord, kl. 2/3 at afgrave og bortskaffe 100 ton a'  kr. 150  =  kr 15.000

Bundgrus, t= 35 cm - vejareal 2910 m² a'  kr. 60  =  kr 174.600

Stabilt grus, t= 25 cm - vejareal 2700 m² a'  kr. 65  =  kr 175.500

Kløvede kantsten, granit 0 lbm a'  kr. 320  =  kr 0

Kløvet kantsten m. fas, granit 350 lbm a'  kr. 350  =  kr 122.500

GAB II, 250 kg/m² - 40/60 2450 m² a'  kr. 200  =  kr 490.000

ABB 16t, 135 kg/m² - modificeret 2370 m² a'  kr. 125  =  kr 296.250

SMA 8 SRS, 115 kg/m² 2350 m² a'  kr. 105  =  kr 246.750

Afvanding

Ø315/160 plast vejbrønd m. fl. karm/rist 24 stk a'  kr. 3.500  =  kr 84.000

Ø425 plast rense- og inspektionsbrønd 3 stk a'  kr. 4.000  =  kr 12.000

Ø160 plast afvandingsledning 100 lbm a'  kr. 350  =  kr 35.000

Ø200 plast afvandingsledning 150 lbm a'  kr. 400  =  kr 60.000

Ø250 plast afvandingsledning 150 lbm a'  kr. 450  =  kr 67.500

Ø113/126 plast dræn i nøddesten 600 lbm a'  kr. 150  =  kr 90.000

Ekst. vandledning

Omlægge tinglyst vandledning 400 lbm a'  kr. 5.000  =  kr 2.000.000

Skilte og afmærkning

Termoplast, hvid - 10 cm brede 1 sum a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

Termoplast, hvid - 30 cm brede 1 sum a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

Fladeafmærkning 100 m² a'  kr. 150  =  kr 15.000

Pile for vognbaneskift 5 stk a'  kr. 550  =  kr 2.750

Vigelinie - hajtænder 0 stk a'  kr. 100  =  kr 0

Skiltning 1 skøn a'  kr. 2.000  =  kr 2.000

Fauna

Paddehegn til krybdyr og padder 300 lbm a'  kr. 600  =  kr 180.000

Padderør / kassetunnel 0,5 x 1 m 1 stk a'  kr. 300.000  =  kr 300.000

Støjværn

Trykimprægneret m. batts og HEB stolper 500 lbm a'  kr. 3.000  =  kr 1.500.000

Gartner arbejderne

Udlægning af muld i rabatter mv. 3000 m² a'  kr. 20  =  kr 60.000

Muldbehandling mv. incl. græssåning 3000 m² a'  kr. 15  =  kr 45.000

Nye beplantninger - afsat beløb 1 sum a'  kr. 20.000  =  kr 20.000

At overføre  =  kr 6.703.350
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Ring Syd st. 308-700 (Cykelsti mv. mellem Industrivangen og ny rundkørsel)

Ekst. veje og cykelstier

Rydning af krat, beplantninger og træer mv. 3500 m² a'  kr. 100  =  kr 350.000

Ekst. skilte at nedtage til depot 1 skøn a'  kr. 1.000  =  kr 1.000

Tilbagefræsninger 1 sum a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

Nyt sti anlæg

Muld til depot - overskud 550 m³ a'  kr. 50  =  kr 27.500

Muld til depot - til genudlægning 250 m³ a'  kr. 50  =  kr 12.500

Udtagning af analyser + analyser 10 stk a'  kr. 750  =  kr 7.500

Råjord, kl. 0-1 at afgrave til depot 1200 m³ a'  kr. 60  =  kr 72.000

Råjord, kl. 2/3 at afgrave og bortskaffe 100 ton a'  kr. 150  =  kr 15.000

Bundgrus, t= 20 cm - stiareal 1200 m² a'  kr. 45  =  kr 54.000

Stabilt grus, t= 15 cm - stiareal 1050 m² a'  kr. 50  =  kr 52.500

GAB 0, 135 kg/m² - cykelsti og heller 1000 m² a'  kr. 110  =  kr 110.000

AB 6t, 45 kg/m² - cykelsti 950 m² a'  kr. 65  =  kr 61.750

Afvanding

Ø315/160 plast vejbrønd m. fl. karm/rist 10 stk a'  kr. 3.500  =  kr 35.000

Ø425 plast rense- og inspektionsbrønd 1 stk a'  kr. 4.000  =  kr 4.000

Ø160 plast afvandingsledning 10 lbm a'  kr. 350  =  kr 3.500

Ø200 plast afvandingsledning 0 lbm a'  kr. 400  =  kr 0

Ø113/126 plast dræn i nøddesten 400 lbm a'  kr. 150  =  kr 60.000

Ekst. vandledning

Omlægge tinglyst vandledning 400 lbm a'  kr. 400  =  kr 160.000

Skilte og afmærkning

Termoplast, hvid - 10 cm brede 1 sum a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

Termoplast, hvid - 30 cm brede 0 lbm a'  kr. 25  =  kr 0

Fladeafmærkning 0 m² a'  kr. 150  =  kr 0

Pile for vognbaneskift 0 stk a'  kr. 550  =  kr 0

Vigelinie - hajtænder 5 stk a'  kr. 1.000  =  kr 5.000

Skiltning 1 skøn a'  kr. 10.000  =  kr 10.000

Belysning

Ekst. master at nedtage og bortskaffe 0 stk a'  kr. 2.500  =  kr 0

Kabelrør, Ø110 400 lbm a'  kr. 150  =  kr 60.000

Ny master / armaturer incl. tændkabler 0 stk a'  kr. 18.000  =  kr 0

Gartner arbejderne

Udlægning af muld i rabatter mv. 2500 m² a'  kr. 20  =  kr 50.000

Muldbehandling mv. incl. græssåning 2500 m² a'  kr. 15  =  kr 37.500

Nye beplantninger - afsat beløb 1 sum a'  kr. 20.000  =  kr 20.000

At overføre  =  kr 1.218.750
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Regnvandsbassin v. Rønnebækken incl. afskærende ledning

Afskærende ledning

Udløb i Rønnebækken 1 sum a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

Ø160 plast, dybde 20 lbm a'  kr. 250  =  kr 5.000

Regnvandsbassin

Olieudskiller 5 liter pr. sekund 1 stk a'  kr. 50.000  =  kr 50.000

VD udløbsbygværk / "OU" 1 stk a'  kr. 15.000  =  kr 15.000

Udløb i skråning mod Rønnebækken 1 skøn a'  kr. 10.000  =  kr 10.000

VD indløbsbygværk 1 stk a'  kr. 15.000  =  kr 15.000

Muld at afrømme til depot 2000 m² a'  kr. 20  =  kr 40.000

Muld af afgrave og tilkøre depot 500 m³ a'  kr. 50  =  kr 25.000

Råjord at afgrave og tilkøre depot 1000 m³ a'  kr. 50  =  kr 50.000

Lermembran, "Tåsinge ler", t= 10 cm 2000 m² a'  kr. 150  =  kr 300.000

Muld at udlægge fra depot 2000 m² a'  kr. 20  =  kr 40.000

DSB trådhegn 200 lbm a'  kr. 250  =  kr 50.000

Simpel trælåge som Poda hegn 1 stk a'  kr. 10.000  =  kr 10.000

Grusbefæstet adgangsvej 300 m² a'  kr. 200  =  kr 60.000

Muldbehandling, gødskning + græssåning 3000 m² a'  kr. 15  =  kr 45.000

At overføre  =  kr 720.000
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  NIELSEN & RISAGER A/S

NÆSTVED KOMMUNE   Dato:   19.05.2015

Center for Trafik og Ejendomme   Ref.: HRi / AFR / JT

Rådmandshaven 20   Sag: 2823.00

4700 Næstved Anlæg af veje, prisindeks 173,61 (marts 2015)

Sydlige Fordelingsveje ved Næstved, "Ring Syd" - Overslag, projektforslag

Rundkørsel på Parkvej / Dyssegårdsvej incl. arbejder op til Flinteøksen

Interimsvej - at etablere v. Flinteøksen

Afmærkning - f. trafikomlægning 1 skøn a'  kr. 10.000  =  kr 10.000

Muld til depot 200 m² a'  kr. 20  =  kr 4.000

Bundgrus, t= 30 cm 200 m² a'  kr. 60  =  kr 12.000

Stabilt grus, t= 20 cm 200 m² a'  kr. 55  =  kr 11.000

GAB 0, 180 kg/m² 200 m² a'  kr. 130  =  kr 26.000

Interimsvej - at sløjfe

Opbrydning af asfalt 200 m² a'  kr. 50  =  kr 10.000

Grus materialer at afgrave og bortskaffe 200 m² a'  kr. 50  =  kr 10.000

Muld at udlægge fra depot 200 m² a'  kr. 20  =  kr 4.000

Ekst. veje og cykelstier

Opbrydning af asfalt - vejareal 1500 m² a'  kr. 50  =  kr 75.000

Opbrydning af asfalt - cykelstier 600 m² a'  kr. 50  =  kr 30.000

Opbrydning af beton kantsten 500 lbm a'  kr. 75  =  kr 37.500

Rydning af krat, beplantninger og træer mv. 100 m² a'  kr. 200  =  kr 20.000

Ekst. skilte at nedtage til depot 1 skøn a'  kr. 2.000  =  kr 2.000

Tilbagefræsninger 1 skøn a'  kr. 10.000  =  kr 10.000

Nye vej- og stianlæg

Udtagning af analyser + analyser 20 stk a'  kr. 750  =  kr 15.000

Råjord, kl. 0-1 at afgrave og tilkøre depot 2000 m³ a'  kr. 60  =  kr 120.000

Råjord, kl. 2/3 at afgrave og bortskaffe 200 ton a'  kr. 150  =  kr 30.000

Bundgrus, t= 35 cm - vejareal 4100 m² a'  kr. 65  =  kr 266.500

Stabilt grus, t= 25 cm - vejareal 3750 m² a'  kr. 60  =  kr 225.000

Faskantsten, granit 0 lbm a'  kr.  =  kr 0

Vinkelkantsten, granit 0 lbm a'  kr.  =  kr 0

Kløvede kantsten, granit 0 lbm a'  kr. 320  =  kr 0

Kløvet kantsten m. fas, granit 775 lbm a'  kr. 350  =  kr 271.250

Brosten, kløvede type A (EU kl. 2) 100 m² a'  kr. 850  =  kr 85.000

Rotundeblok 0 lbm a'  kr. 550  =  kr 0

GAB II, 250 kg/m² - 40/60 3600 m² a'  kr. 200  =  kr 720.000

ABB 16t, 135 kg/m² - modificeret 3200 m² a'  kr. 125  =  kr 400.000

SMA 8 SRS, 115 kg/m² 3100 m² a'  kr. 105  =  kr 325.500

Bundgrus, t= 20 cm - stiareal 1200 m² a'  kr. 40  =  kr 48.000

Stabilt grus, t= 15 cm - stiareal 1100 m² a'  kr. 50  =  kr 55.000

GAB 0, 135 kg/m² - cykelsti og heller 950 m² a'  kr. 110  =  kr 104.500

AB 6t, 45 kg/m² - cykelsti 900 m² a'  kr. 65  =  kr 58.500

OB - med gule majs - heller 250 m² a'  kr. 100  =  kr 25.000

Afvanding

Ø315/160 plast vejbrønd m. fl. karm/rist 16 stk a'  kr. 3.500  =  kr 56.000

Ø425 plast rense- og inspektionsbrønd 4 stk a'  kr. 4.000  =  kr 16.000

Ø160 plast afvandingsledning 150 lbm a'  kr. 350  =  kr 52.500

Ø200 plast afvandingsledning 100 lbm a'  kr. 400  =  kr 40.000

Ø113/126 plast dræn i nøddesten 300 lbm a'  kr. 150  =  kr 45.000

Skilte og afmærkning

Termoplast, hvid - 10 cm brede 1 sum a'  kr. 10.000  =  kr 10.000

Termoplast, hvid - 30 cm brede 1 sum a'  kr. 10.000  =  kr 10.000

Fladeafmærkning 300 m² a'  kr. 150  =  kr 45.000

Pile for vognbaneskift 0 stk a'  kr. 550  =  kr 0

Vigelinie - hajtænder 30 stk a'  kr. 100  =  kr 3.000

Skiltning 1 skøn a'  kr. 100.000  =  kr 100.000

Belysning

Ekst. master at nedtage og bortskaffe 5 stk a'  kr. 2.500  =  kr 12.500

Kabelrør, Ø110 200 lbm a'  kr. 150  =  kr 30.000

Nye master / armaturer incl. tændkabler 20 stk a'  kr. 18.000  =  kr 360.000

Tømrer arbejderne

Simpel træbro at levere og opsætte - afsat 2 sæt a'  kr. 300.000  =  kr 600.000

Gartner arbejderne

Udlægning af muld i rabatter mv. 5000 m² a'  kr. 20  =  kr 100.000

Muldbehandling mv. incl. græssåning 5000 m² a'  kr. 15  =  kr 75.000

Nye beplantninger - afsat beløb 1 sum a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

At overføre  =  kr 4.570.750
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  NIELSEN & RISAGER A/S

NÆSTVED KOMMUNE   Dato:   19.05.2015

Center for Trafik og Ejendomme   Ref.: HRi / AFR / JT

Rådmandshaven 20   Sag: 2823.00

4700 Næstved Anlæg af veje, prisindeks 173,61 (marts 2015)

Sydlige Fordelingsveje ved Næstved, "Ring Syd" - Overslag, projektforslag

Parkvej´s forlængelse, st. 80-580

Nyt vejanlæg

Muld til depot - overskud 2000 m³ a'  kr. 50  =  kr 100.000

Muld til depot - til genudlægning 1000 m³ a'  kr. 50  =  kr 50.000

Udtagning af analyser + analyser 20 stk a'  kr. 750  =  kr 15.000

Råjord, kl. 0-1 at afgrave og tilkøre depot 5000 m³ a'  kr. 60  =  kr 300.000

Råjord, at afgrave og genindbygge 1000 m³ a'  kr. 30  =  kr 30.000

Sandfyld - grundet jordunderskud 5000 m³ a'  kr. 170  =  kr 850.000

Blødbund af afgrave og tilkøre depot 0 m³ a'  kr. 40  =  kr 0

Sandfyld - grundet blødbud 0 m³ a'  kr. 170  =  kr 0

Råjord, kl. 2/3 at afgrave og bortskaffe 200 ton a'  kr. 150  =  kr 30.000

Jordstabilisering af råjordsplanum 6500 m² a'  kr. 25  =  kr 162.500

Bundgrus, t= 35 cm - vejareal 4500 m² a'  kr. 55  =  kr 247.500

Stabilt grus, t= 25 cm - vejareal 4000 m² a'  kr. 55  =  kr 220.000

Kløvede kantsten, granit 0 lbm a'  kr.  =  kr 0

Kløvet kantsten m. fas, granit 0 lbm a'  kr.  =  kr 0

GAB II, 250 kg/m² - 40/60 3650 m² a'  kr. 160  =  kr 584.000

ABB 16t, 135 kg/m² - modificeret 3575 m² a'  kr. 125  =  kr 446.875

SMA 8 SRS, 115 kg/m² 3500 m² a'  kr. 105  =  kr 367.500

Bundgrus, t= 20 cm - stiareal 1600 m² a'  kr. 45  =  kr 72.000

Stabilt grus, t= 15 cm - stiareal 1450 m² a'  kr. 50  =  kr 72.500

GAB 0, 135 kg/m² - cykelsti og heller 1350 m² a'  kr. 100  =  kr 135.000

AB 6t, 45 kg/m² - cykelsti 1300 m² a'  kr. 50  =  kr 65.000

Afvanding

Ø1000 bt S/F brønd m. rist 10 stk a'  kr. 15.000  =  kr 150.000

Ø150-250 plastdræn, topslidset + grus 1/8 1200 lbm a'  kr. 350  =  kr 420.000

Ø160-200 plast regnvandsledning 60 lbm a'  kr. 350  =  kr 21.000

Afskærende ledning

Ø250-400 bt regnvandsledning 600 lbm a'  kr. 750  =  kr 450.000

Ø1250 bt SF/brønd m. dæksel 6 stk a'  kr. 15.000  =  kr 90.000

Skilte og afmærkning

Termoplast, hvid - 10 cm brede 2000 lbm a'  kr. 10  =  kr 20.000

Termoplast, hvid - 30 cm brede 0 lbm a'  kr. 30  =  kr 0

Fladeafmærkning 0 m² a'  kr. 150  =  kr 0

Pile for vognbaneskift 0 stk a'  kr. 550  =  kr 0

Vigelinie - hajtænder 0 stk a'  kr. 100  =  kr 0

Skiltning 1 skøn a'  kr. 10.000  =  kr 10.000

Gartner arbejderne

Rydning af ekst. beplantning m. Dyssen? 3500 m² a'  kr. 100  =  kr 350.000

Stendiger ???

Udlægning af muld i rabatter mv. 3000 m² a'  kr. 15  =  kr 45.000

Muldbehandling mv. incl. græssåning 3000 m² a'  kr. 15  =  kr 45.000

Ny beplantning af støjvold m. Dyssen? 6500 m² a'  kr. 20  =  kr 130.000

At overføre  =  kr 5.478.875
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  NIELSEN & RISAGER A/S

NÆSTVED KOMMUNE   Dato:   19.05.2015

Center for Trafik og Ejendomme   Ref.: HRi / AFR / JT

Rådmandshaven 20   Sag: 2823.00

4700 Næstved Anlæg af veje, prisindeks 173,61 (marts 2015)

Sydlige Fordelingsveje ved Næstved, "Ring Syd" - Overslag, projektforslag

Regnvandsbassin v. Stenstrup Mose incl. afskærende ledning

Afskærende ledning

Tilslutning til eksisterende brønd 1 sum a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

Ø200 plast, dybde 1½ m - grusvej 680 lbm a'  kr. 350  =  kr 238.000

Ø200 plast, dybde 1½ m - mark 140 lbm a'  kr. 250  =  kr 35.000

Ø1000 bt sandfangsbrønd 6 stk a'  kr. 15.000  =  kr 90.000

Retablering af ekst. grusvej

Udtagning af analyser + analyser 10 stk a'  kr. 1.000  =  kr 10.000

Råjord, kl. 0-1 at afgrave og bortskaffe 1400 m³ a'  kr. 100  =  kr 140.000

Råjord, kl. 2/3 at afgrave og bortskaffe 200 ton a'  kr. 150  =  kr 30.000

Knust beton, t = 50 cm 3000 m² a'  kr. 100  =  kr 300.000

Nødde-/perlesten, t= 2-3 cm 3000 m² a'  kr. 25  =  kr 75.000

Regnvandsbassin

Olieudskiller 5 liter pr. sekund 1 stk a'  kr. 50.000  =  kr 50.000

VD udløbsbygværk / "OU" 1 stk a'  kr. 15.000  =  kr 15.000

VD udløbsbygværk / "Nød overløb" 1 stk a'  kr. 15.000  =  kr 15.000

Udløb 0 stk a'  kr. 15.000  =  kr 0

Muld at afrømme til depot 6000 m² a'  kr. 20  =  kr 120.000

Muld af afgrave og tilkøre depot 1500 m³ a'  kr. 45  =  kr 67.500

Råjord at afgrave og tilkøre depot 4500 m³ a'  kr. 45  =  kr 202.500

Lermembran, "Tåsinge ler", t= 10 cm 6000 m² a'  kr. 150  =  kr 900.000

Muld at udlægge fra depot 2000 m² a'  kr. 20  =  kr 40.000

DSB trådhegn 0 lbm a'  kr. 250  =  kr 0

Simpel trælåge som Poda hegn 0 stk a'  kr. 10.000  =  kr 0

Grusbefæstet adgangsvej 100 m² a'  kr. 200  =  kr 20.000

Muldbehandling, gødskning + græssåning 2000 m² a'  kr. 15  =  kr 30.000

At overføre  =  kr 2.383.000
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  NIELSEN & RISAGER A/S

NÆSTVED KOMMUNE   Dato:   19.05.2015

Center for Trafik og Ejendomme   Ref.: HRi / AFR / JT

Rådmandshaven 20   Sag: 2823.00

4700 Næstved Anlæg af veje, prisindeks 173,61 (marts 2015)

Sydlige Fordelingsveje ved Næstved, "Ring Syd" - Overslag, projektforslag

Rundkørsel på Englebjergvej

Interims - cykelsti (spærres for biler mv.)

Afmærkning - f. trafikomlægning 1 skøn a'  kr. 10.000  =  kr 10.000

Muld til depot 500 m² a'  kr. 20  =  kr 10.000

Knust beton, t= 40 cm 500 m² a'  kr. 100  =  kr 50.000

Interimsvej - at sløjfe

Grus materialer at afgrave og bortskaffe 500 m² a'  kr. 50  =  kr 25.000

Muld at udlægge fra depot 500 m² a'  kr. 20  =  kr 10.000

Ekst. veje og cykelstier

Opbrydning af asfalt - vejareal 750 m² a'  kr. 50  =  kr 37.500

Rydning af krat, beplantninger og træer mv. 0 m² a'  kr. 200  =  kr 0

Ekst. skilte at nedtage til depot 1 skøn a'  kr. 2.000  =  kr 2.000

Tilbagefræsninger - afsat 1 sum a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

Nye vej- og stianlæg

Udtagning af analyser + analyser 5 stk a'  kr. 750  =  kr 3.750

Råjord, kl. 0-1 at afgrave og tilkøre depot 750 m³ a'  kr. 60  =  kr 45.000

Råjord, kl. 2/3 at afgrave og bortskaffe 100 ton a'  kr. 150  =  kr 15.000

Jordstabilisering af råjordsplanum 6000 m² a'  kr. 25  =  kr 150.000

Bundgrus, t= 35 cm - vejareal 5800 m² a'  kr. 65  =  kr 377.000

Stabilt grus, t= 25 cm - vejareal 4700 m² a'  kr. 60  =  kr 282.000

Faskantsten, granit 0 lbm a'  kr.  =  kr 0

Vinkelkantsten, granit 0 lbm a'  kr.  =  kr 0

Kløvede kantsten, granit 120 lbm a'  kr.  =  kr 0

Kløvet kantsten m. fas, granit 500 lbm a'  kr. 350  =  kr 175.000

Brosten, kløvede type A (EU kl. 2) 0 m² a'  kr.  =  kr 0

Rotundeblok 0 lbm a'  kr. 550  =  kr 0

GAB II, 250 kg/m² - 40/60 4500 m² a'  kr. 200  =  kr 900.000

ABB 16t, 135 kg/m² - modificeret 3350 m² a'  kr. 125  =  kr 418.750

SMA 8 SRS, 115 kg/m² 3300 m² a'  kr. 105  =  kr 346.500

Bundgrus, t= 20 cm - stiareal 400 m² a'  kr. 40  =  kr 16.000

Stabilt grus, t= 15 cm - stiareal 350 m² a'  kr. 50  =  kr 17.500

GAB 0, 135 kg/m² - cykelsti og heller 320 m² a'  kr. 110  =  kr 35.200

AB 6t, 45 kg/m² - cykelsti 310 m² a'  kr. 65  =  kr 20.150

OB - med gule majs - heller 200 m² a'  kr. 100  =  kr 20.000

Afvanding

Ø315/160 plast vejbrønd m. fl. karm/rist 15 stk a'  kr. 3.500  =  kr 52.500

Ø425 plast rense- og inspektionsbrønd 2 stk a'  kr. 4.000  =  kr 8.000

Ø160 plast afvandingsledning 150 lbm a'  kr. 350  =  kr 52.500

Ø200 plast afvandingsledning 50 lbm a'  kr. 400  =  kr 20.000

Ø113/126 plast dræn i nøddesten 400 lbm a'  kr. 150  =  kr 60.000

Skilte og afmærkning

Termoplast, hvid - 10 cm brede 1 sum a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

Termoplast, hvid - 30 cm brede 1 sum a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

Fladeafmærkning 160 m² a'  kr. 150  =  kr 24.000

Pile for vognbaneskift 0 stk a'  kr. 550  =  kr 0

Vigelinie - hajtænder 50 stk a'  kr. 100  =  kr 5.000

Skiltning 1 skøn a'  kr. 100.000  =  kr 100.000

Belysning

Ekst. master at nedtage og bortskaffe 0 stk a'  kr. 2.500  =  kr 0

Kabelrør, Ø110 200 lbm a'  kr. 150  =  kr 30.000

Nye master / armaturer incl. tændkabler 15 stk a'  kr. 18.000  =  kr 270.000

Gartner arbejderne

Udlægning af muld i rabatter mv. 4000 m² a'  kr. 20  =  kr 80.000

Muldbehandling mv. incl. græssåning 4000 m² a'  kr. 15  =  kr 60.000

Nye beplantninger - afsat beløb 1 sum a'  kr. 10.000  =  kr 10.000

 =  kr 3.753.350
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  NIELSEN & RISAGER A/S

NÆSTVED KOMMUNE   Dato:   19.05.2015

Center for Trafik og Ejendomme   Ref.: HRi / AFR / JT

Rådmandshaven 20   Sag: 2823.00

4700 Næstved Anlæg af veje, prisindeks 173,61 (marts 2015)

Sydlige Fordelingsveje ved Næstved, "Ring Syd" - Overslag, projektforslag

Ring Syd st. 800-1823 (mellem Englebjergvej og Borupvej)

Nyt vejanlæg

Muld til depot - overskud 5000 m³ a'  kr. 50  =  kr 250.000

Muld til depot - til genudlægning 2500 m³ a'  kr. 50  =  kr 125.000

Udtagning af analyser + analyser 20 stk a'  kr. 750  =  kr 15.000

Råjord, kl. 0-1 at afgrave og tilkøre depot 2600 m³ a'  kr. 60  =  kr 156.000

Råjord, at afgrave og genindbygge 12000 m³ a'  kr. 30  =  kr 360.000

Sandfyld - grundet jordunderskud 5000 m³ a'  kr. 170  =  kr 850.000

Blødbund af afgrave og tilkøre depot 10000 m³ a'  kr. 40  =  kr 400.000

Sandfyld - grundet blødbud 10000 m³ a'  kr. 170  =  kr 1.700.000

Råjord, kl. 2/3 at afgrave og bortskaffe 100 ton a'  kr. 150  =  kr 15.000

Jordstabilisering af råjordsplanum 20000 m² a'  kr. 25  =  kr 500.000

Bundgrus, t= 35 cm - vejareal 1300 m² a'  kr. 55  =  kr 71.500

Stabilt grus, t= 25 cm - vejareal 9300 m² a'  kr. 55  =  kr 511.500

Kløvede kantsten, granit 0 lbm a'  kr.  =  kr 0

Kløvet kantsten m. fas, granit 0 lbm a'  kr.  =  kr 0

GAB II, 250 kg/m² - 40/60 8600 m² a'  kr. 155  =  kr 1.333.000

ABB 16t, 135 kg/m² - modificeret 8400 m² a'  kr. 120  =  kr 1.008.000

SMA 8 SRS, 115 kg/m² 8300 m² a'  kr. 100  =  kr 830.000

Afvanding

Ø1000 bt S/F brønd m. rist 40 stk a'  kr. 15.000  =  kr 600.000

Ø150-250 plastdræn, topslidset + grus 1/8 2100 lbm a'  kr. 350  =  kr 735.000

Ø160-200 plast regnvandsledning 200 lbm a'  kr. 350  =  kr 70.000

Afskærende ledning

Ø250-400 bt regnvandsledning 800 lbm a'  kr. 800  =  kr 640.000

Ø700 bt regnvandsledning 250 lbm a'  kr. 2.000  =  kr 500.000

Ø1250 bt SF/brønd m. dæksel 10 stk a'  kr. 15.000  =  kr 150.000

Skilte og afmærkning

Termoplast, hvid - 10 cm brede 30000 lbm a'  kr. 10  =  kr 300.000

Termoplast, hvid - 30 cm brede 0 lbm a'  kr. 25  =  kr 0

Fladeafmærkning 0 m² a'  kr. 150  =  kr 0

Pile for vognbaneskift 0 stk a'  kr. 550  =  kr 0

Vigelinie - hajtænder 0 stk a'  kr. 100  =  kr 0

Skiltning 1 skøn a'  kr. 10.000  =  kr 10.000

Fauna

Faunarør - Ø1500 2 sæt a'  kr. 300.000  =  kr 600.000

Gartner arbejderne

Udlægning af muld i rabatter mv. 25000 m² a'  kr. 15  =  kr 375.000

Muldbehandling mv. incl. græssåning 25000 m² a'  kr. 15  =  kr 375.000

Nye beplantninger - afsat beløb 1 skøn a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

At overføre  =  kr 12.485.000
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  NIELSEN & RISAGER A/S

NÆSTVED KOMMUNE   Dato:   19.05.2015

Center for Trafik og Ejendomme   Ref.: HRi / AFR / JT

Rådmandshaven 20   Sag: 2823.00

4700 Næstved Anlæg af veje, prisindeks 173,61 (marts 2015)

Sydlige Fordelingsveje ved Næstved, "Ring Syd" - Overslag, projektforslag

Rundkørsel på Borupvej incl. sideanlæg

Interims -stier til de bløde trafikanter

Afmærkning - f. trafikomlægning 1 skøn a'  kr. 10.000  =  kr 10.000

Muld til depot 500 m² a'  kr. 20  =  kr 10.000

Knust beton, t= 40 cm 500 m² a'  kr. 100  =  kr 50.000

Interimsvej - at sløjfe

Opbrydning af asfalt 500 m² a'  kr. 50  =  kr 25.000

Grus materialer at afgrave og bortskaffe 500 m² a'  kr. 50  =  kr 25.000

Muld at udlægge fra depot 500 m² a'  kr. 20  =  kr 10.000

Ekst. veje og cykelstier

Opbrydning af asfalt - vejareal 1500 m² a'  kr. 50  =  kr 75.000

Rydning af krat, beplantninger og træer mv. 1 sum a'  kr. 2.000  =  kr 2.000

Ekst. skilte at nedtage til depot 1 skøn a'  kr. 2.000  =  kr 2.000

Tilbagefræsninger - afsat 1 sum a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

Nye vej- og stianlæg

Udtagning af analyser + analyser 10 stk a'  kr. 750  =  kr 7.500

Råjord, kl. 0-1 at afgrave og bortskaffe 1500 m³ a'  kr. 60  =  kr 90.000

Råjord, kl. 2/3 at afgrave og bortskaffe 200 ton a'  kr. 150  =  kr 30.000

Jordstabilisering af råjordsplanum 6000 m² a'  kr. 25  =  kr 150.000

Bundgrus, t= 35 cm - vejareal 5000 m² a'  kr. 65  =  kr 325.000

Stabilt grus, t= 25 cm - vejareal 4200 m² a'  kr. 60  =  kr 252.000

Faskantsten, granit 0 lbm a'  kr.  =  kr 0

Vinkelkantsten, granit 0 lbm a'  kr.  =  kr 0

Kløvede kantsten, granit 120 lbm a'  kr.  =  kr 0

Kløvet kantsten m. fas, granit 500 lbm a'  kr. 350  =  kr 175.000

Brosten, kløvede type A (EU kl. 2) 0 m² a'  kr.  =  kr 0

Rotundeblok 0 lbm a'  kr. 550  =  kr 0

GAB II, 250 kg/m² - 40/60 4000 m² a'  kr. 200  =  kr 800.000

ABB 16t, 135 kg/m² - modificeret 3000 m² a'  kr. 125  =  kr 375.000

SMA 8 SRS, 115 kg/m² 2800 m² a'  kr. 105  =  kr 294.000

Bundgrus, t= 30 cm - ny Borupvej 1000 m² a'  kr. 60  =  kr 60.000

Stabilt grus, t= 20 cm - ny Borupvej 950 m² a'  kr. 55  =  kr 52.250

GAB 0, 150 kg/m² - ny Borupvej 900 m² a'  kr. 120  =  kr 108.000

AB 8t, 70 kg/m² - ny Borupvej 850 m² a'  kr. 70  =  kr 59.500

Bundgrus, t= 20 cm - stiareal 1200 m² a'  kr. 40  =  kr 48.000

Stabilt grus, t= 15 cm - stiareal 1100 m² a'  kr. 50  =  kr 55.000

GAB 0, 135 kg/m² - cykelsti og heller 950 m² a'  kr. 110  =  kr 104.500

AB 6t, 45 kg/m² - cykelsti 900 m² a'  kr. 65  =  kr 58.500

OB - med gule majs - heller 200 m² a'  kr. 100  =  kr 20.000

Afvanding

Ø315/160 plast vejbrønd m. fl. karm/rist 20 stk a'  kr. 3.500  =  kr 70.000

Ø425 plast rense- og inspektionsbrønd 2 stk a'  kr. 4.000  =  kr 8.000

Ø160 plast afvandingsledning 150 lbm a'  kr. 350  =  kr 52.500

Ø200 plast afvandingsledning 50 lbm a'  kr. 400  =  kr 20.000

Ø113/126 plast dræn i nøddesten 800 lbm a'  kr. 150  =  kr 120.000

Ø700 bt regnvandsledning 140 lbm a'  kr. 2.000  =  kr 280.000

Skilte og afmærkning

Termoplast, hvid - 10 cm brede 1 sum a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

Termoplast, hvid - 30 cm brede 1 sum a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

Fladeafmærkning 400 m² a'  kr. 150  =  kr 60.000

Pile for vognbaneskift 0 stk a'  kr. 550  =  kr 0

Vigelinie - hajtænder 50 stk a'  kr. 100  =  kr 5.000

Skiltning 1 skøn a'  kr. 75.000  =  kr 75.000

Belysning

Ekst. master at nedtage og bortskaffe 0 stk a'  kr. 2.500  =  kr 0

Kabelrør, Ø110 300 lbm a'  kr. 150  =  kr 45.000

Nye master / armaturer incl. tændkabler 15 stk a'  kr. 18.000  =  kr 270.000

Gartner arbejderne

Udlægning af muld i rabatter mv. 5000 m² a'  kr. 20  =  kr 100.000

Muldbehandling mv. incl. græssåning 5000 m² a'  kr. 15  =  kr 75.000

Nye beplantninger - afsat beløb 1 skøn a'  kr. 10.000  =  kr 10.000

At overføre  =  kr 4.478.750
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  NIELSEN & RISAGER A/S

NÆSTVED KOMMUNE   Dato:   19.05.2015

Center for Trafik og Ejendomme   Ref.: HRi / AFR / JT

Rådmandshaven 20   Sag: 2823.00

4700 Næstved Anlæg af veje, prisindeks 173,61 (marts 2015)

Sydlige Fordelingsveje ved Næstved, "Ring Syd" - Overslag, projektforslag

Ring Syd st. 1968-2770 (mellem Borupvej og jernbanen)

Nyt vejanlæg

Muld til depot - overskud 3500 m³ a'  kr. 50  =  kr 175.000

Muld til depot - til genudlægning 2000 m³ a'  kr. 50  =  kr 100.000

Udtagning af analyser + analyser 0 stk a'  kr. 750  =  kr 0

Råjord, kl. 0-1 at afgrave og tilkøre depot 22000 m³ a'  kr. 60  =  kr 1.320.000

Råjord, at afgrave og genindbygge 1500 m³ a'  kr. 30  =  kr 45.000

Sandfyld - grundet jordunderskud 0 m³ a'  kr. 170  =  kr 0

Blødbund af afgrave og tilkøre depot 0 m³ a'  kr. 40  =  kr 0

Sandfyld - grundet blødbud 0 m³ a'  kr. 170  =  kr 0

Råjord, kl. 2/3 at afgrave og bortskaffe 0 ton a'  kr. 150  =  kr 0

Jordstabilisering af råjordsplanum 5000 m² a'  kr. 25  =  kr 125.000

Bundgrus, t= 35 cm - vejareal 11000 m² a'  kr. 55  =  kr 605.000

Stabilt grus, t= 25 cm - vejareal 7300 m² a'  kr. 55  =  kr 401.500

Kløvede kantsten, granit 0 lbm a'  kr.  =  kr 0

Kløvet kantsten m. fas, granit 0 lbm a'  kr. 350  =  kr 0

GAB II, 250 kg/m² - 40/60 6700 m² a'  kr. 155  =  kr 1.038.500

ABB 16t, 135 kg/m² - modificeret 6600 m² a'  kr. 120  =  kr 792.000

SMA 8 SRS, 115 kg/m² 6500 m² a'  kr. 100  =  kr 650.000

Afvanding

Ø1000 bt S/F brønd m. rist 30 stk a'  kr. 15.000  =  kr 450.000

Ø150-250 plastdræn, topslidset + grus 1/8 1700 lbm a'  kr. 350  =  kr 595.000

Ø160-200 plast regnvandsledning 200 lbm a'  kr. 350  =  kr 70.000

Afskærende ledning

Ø400 bt regnvandsledning 70 lbm a'  kr. 1.000  =  kr 70.000

Ø500 bt regnvandsledning 0 lbm a'  kr.  =  kr 0

Ø600 bt regnvandsledning 0 lbm a'  kr.  =  kr 0

Ø700 bt regnvandsledning 740 lbm a'  kr. 2.000  =  kr 1.480.000

Ø1250 bt SF/brønd m. dæksel 6 stk a'  kr. 15.000  =  kr 90.000

Ø1250 bt SF/brønd m. dæksel 2 stk a'  kr. 20.000  =  kr 40.000

Tinglyste ledninger

Ø315 PE100, PN 10 - spildevand 400 lbm a'  kr. 1.000  =  kr 400.000

Ø315 PE100, PN 10 - drikkevand 400 lbm a'  kr. 1.000  =  kr 400.000

Omkoblinger mv. 1 skøn a'  kr. 200.000  =  kr 200.000

Skilte og afmærkning

Termoplast, hvid - 10 cm brede 2500 lbm a'  kr. 10  =  kr 25.000

Termoplast, hvid - 30 cm brede 0 lbm a'  kr. 25  =  kr 0

Fladeafmærkning 0 m² a'  kr. 150  =  kr 0

Pile for vognbaneskift 0 stk a'  kr. 550  =  kr 0

Vigelinie - hajtænder 2 stk a'  kr. 100  =  kr 200

Skiltning 1 skøn a'  kr. 10.000  =  kr 10.000

Belysning

Nye master / armaturer incl. tændkabler 5 stk a'  kr. 18.000  =  kr 90.000

Gartner arbejderne

Udlægning af muld i rabatter mv. 20000 m² a'  kr. 15  =  kr 300.000

Muldbehandling mv. incl. græssåning 20000 m² a'  kr. 15  =  kr 300.000

Nye beplantninger - afsat beløb 0 skøn a'  kr. 0  =  kr 0

At overføre  =  kr 9.772.200
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  NIELSEN & RISAGER A/S

NÆSTVED KOMMUNE   Dato:   19.05.2015

Center for Trafik og Ejendomme   Ref.: HRi / AFR / JT

Rådmandshaven 20   Sag: 2823.00

4700 Næstved Anlæg af veje, prisindeks 173,61 (marts 2015)

Sydlige Fordelingsveje ved Næstved, "Ring Syd" - Overslag, projektforslag

Ring Syd st. 2770-3400 (mellem jernbanen og Præstøvej)

Nyt vejanlæg

Rydning af krat, beplantninger og træer mv. 10000 m² a'  kr. 75  =  kr 750.000

Muld til depot - overskud 6500 m³ a'  kr. 50  =  kr 325.000

Muld til depot - til genudlægning 3500 m³ a'  kr. 50  =  kr 175.000

Udtagning af analyser + analyser 20 stk a'  kr. 750  =  kr 15.000

Råjord, kl. 0-1 at afgrave og tilkøre depot 0 m³ a'  kr. 60  =  kr 0

Råjord, at afgrave og genindbygge 40000 m³ a'  kr. 30  =  kr 1.200.000

Sandfyld - grundet jordunderskud 35000 m³ a'  kr. 170  =  kr 5.950.000

Blødbund af afgrave og tilkøre depot 30000 m³ a'  kr. 40  =  kr 1.200.000

Sandfyld - grundet blødbund 30000 m³ a'  kr. 170  =  kr 5.100.000

Råjord, kl. 2/3 at afgrave og bortskaffe 600 ton a'  kr. 150  =  kr 90.000

Jordstabilisering af råjordsplanum 25000 m² a'  kr. 25  =  kr 625.000

Bundgrus, t= 35 cm - vejareal 8000 m² a'  kr. 55  =  kr 440.000

Stabilt grus, t= 25 cm - vejareal 5800 m² a'  kr. 55  =  kr 319.000

Kløvede kantsten, granit 0 lbm a'  kr.  =  kr 0

Kløvet kantsten m. fas, granit 0 lbm a'  kr.  =  kr 0

GAB II, 250 kg/m² - 40/60 5300 m² a'  kr. 160  =  kr 848.000

ABB 16t, 135 kg/m² - modificeret 5200 m² a'  kr. 125  =  kr 650.000

SMA 8 SRS, 115 kg/m² 5100 m² a'  kr. 105  =  kr 535.500

Afvanding

Ø1000 bt S/F brønd m. rist 22 stk a'  kr. 15.000  =  kr 330.000

Ø150-250 plastdræn, topslidset + grus 1/8 1300 lbm a'  kr. 350  =  kr 455.000

Ø160-200 plast regnvandsledning 200 lbm a'  kr. 350  =  kr 70.000

Afskærende ledning

Ø400 bt regnvandsledning 100 lbm a'  kr.  =  kr 0

Ø315 plast regnvandsledning 100 lbm a'  kr.  =  kr 0

Ø250 bt regnvandsledning 200 lbm a'  kr.  =  kr 0

Ø1250 bt SF/brønd m. dæksel 6 stk a'  kr. 15.000  =  kr 90.000

Ø1250 bt SF/brønd m. dæksel 0 stk a'  kr. 20.000  =  kr 0

Skilte og afmærkning

Termoplast, hvid - 10 cm brede 2000 lbm a'  kr. 10  =  kr 20.000

Termoplast, hvid - 30 cm brede 0 lbm a'  kr. 25  =  kr 0

Fladeafmærkning 0 m² a'  kr. 150  =  kr 0

Pile for vognbaneskift 0 stk a'  kr. 550  =  kr 0

Vigelinie - hajtænder 0 stk a'  kr. 100  =  kr 0

Skiltning 1 skøn a'  kr. 10.000  =  kr 10.000

Fauna

Paddehegn, integreret i autoværn 1000 lbm a'  kr. 300  =  kr 300.000

Dyrehegn 500 lbm a'  kr. 500  =  kr 250.000

Faunapassage, type A2 ca. st. 3340 50 lbm a'  kr. 50.000  =  kr 2.500.000

Underføring Grevensvængevej 40 lbm a'  kr. 20.000  =  kr 800.000

Rørlægning Grevensvængevandløb 40 lbm a'  kr. 15.000  =  kr 600.000

Støjværn og øvrigt udstyr

Trykimprægneret m. batts og HEB stolper 0 lbm a'  kr. 3.000  =  kr 0

Stålautoværn 1200 lbm a'  kr. 700  =  kr 840.000

Sløjfninger

Sløjfning af midlertidig afvanding 250 lbm a'  kr. 500  =  kr 125.000

Øvrige arbejder

Overpumpninger og tørholdelse 1 skøn a'  kr. 150.000  =  kr 150.000

Retablering Grevensvængevej 1 skøn a'  kr. 100.000  =  kr 100.000

Belysning

Nye master / armaturer incl. tændkabler 10 stk a'  kr. 18.000  =  kr 180.000

Gartner arbejderne

Udlægning af muld i rabatter mv. 35000 m² a'  kr. 15  =  kr 525.000

Muldbehandling mv. incl. græssåning 35000 m² a'  kr. 15  =  kr 525.000

Nye beplantninger - afsat beløb 0 skøn a'  kr. 0  =  kr 0

At overføre  =  kr 26.092.500
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  NIELSEN & RISAGER A/S

NÆSTVED KOMMUNE   Dato:   19.05.2015

Center for Trafik og Ejendomme   Ref.: HRi / AFR / JT

Rådmandshaven 20   Sag: 2823.00

4700 Næstved Anlæg af veje, prisindeks 173,61 (marts 2015)

Sydlige Fordelingsveje ved Næstved, "Ring Syd" - Overslag, projektforslag

Rundkørsel på Præstøvej, tilslutningsarbejderne

Nyt vejanlæg

Afmærkninger / skiltning 1 m² a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

Muld til depot 2000 m² a'  kr.  =  kr 0

Blødbundsjorder at udgrave til depot 0 m³ a'  kr. 70  =  kr 0

Opbrydning af asfalt - vejareal 200 m² a'  kr. 50  =  kr 10.000

Opbrydning kantsten til depot 25 lbm a'  kr. 75  =  kr 1.875

Udtagning af analyser + analyser 10 stk a'  kr. 750  =  kr 7.500

Råjord, kl. 0-1 at afgrave og tilkøre depot 250 m³ a'  kr. 60  =  kr 15.000

Råjord, at afgrave og genindbygge 0 m³ a'  kr. 30  =  kr 0

Sandfyld at levere og indbygge 1000 m³ a'  kr. 170  =  kr 170.000

Råjord, kl. 2/3 at afgrave og bortskaffe 300 ton a'  kr. 150  =  kr 45.000

Jordstabilisering af råjordsplanum 0 m² a'  kr. 25  =  kr 0

Bundgrus, t= 35 cm - vejareal 1000 m² a'  kr. 65  =  kr 65.000

Stabilt grus, t= 25 cm - vejareal 700 m² a'  kr. 60  =  kr 42.000

Faskantsten, granit / stokhugget 300 lbm a'  kr. 550  =  kr 165.000

Kløvet kantsten m. fas, granit 0 lbm a'  kr. 350  =  kr 0

GAB II, 250 kg/m² - 40/60 650 m² a'  kr. 200  =  kr 130.000

ABB 16t, 135 kg/m² - modificeret 620 m² a'  kr. 125  =  kr 77.500

SMA 8 SRS, 115 kg/m² 600 m² a'  kr. 105  =  kr 63.000

Bundgrus, t= 20 cm - stiareal 300 m² a'  kr. 45  =  kr 13.500

Stabilt grus, t= 15 cm - stiareal 250 m² a'  kr. 50  =  kr 12.500

GAB 0, 135 kg/m² - cykelsti 230 m² a'  kr. 110  =  kr 25.300

AB 6t, 45 kg/m² - cykelsti 210 m² a'  kr. 65  =  kr 13.650

Muld og græs - heller 100 m² a'  kr. 100  =  kr 10.000

Afvanding

Ø1000 bt S/F brønd m. rist 4 stk a'  kr. 15.000  =  kr 60.000

Ø150-250 plastdræn, topslidset + grus 1/8 150 lbm a'  kr. 350  =  kr 52.500

Ø160-200 plast regnvandsledning 100 lbm a'  kr. 350  =  kr 35.000

Afskærende ledning

En ny afskærende for de ekst. Afløb 400 lbm a'  kr. 500  =  kr 200.000

Ø400 bt regnvandsledning 400 lbm a'  kr. 500  =  kr 200.000

Skilte og afmærkning ,

Termoplast, hvid - 10 cm brede 1 sum a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

Termoplast, hvid - 30 cm brede 1 sum a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

Fladeafmærkning 100 m² a'  kr. 150  =  kr 15.000

Pile for vognbaneskift 0 stk a'  kr. 550  =  kr 0

Vigelinie - hajtænder 10 stk a'  kr. 100  =  kr 1.000

Skiltning 1 skøn a'  kr. 50.000  =  kr 50.000

Belysning

Nye master / armaturer incl. tændkabler 5 stk a'  kr. 18.000  =  kr 90.000

Gartner arbejderne

Udlægning af muld i rabatter mv. 5000 m² a'  kr. 20  =  kr 100.000

Muldbehandling mv. incl. græssåning 5000 m² a'  kr. 15  =  kr 75.000

Nye beplantninger - afsat beløb 1 skøn a'  kr. 5.000  =  kr 5.000

At overføre  =  kr 1.765.325
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Budgetoverslag Arkæologisk forundersøgelse Ring Syd
KNV00333

VEJ
Samlet areal 185.900 m2

Estimeret budget 1.100.000 kr. (ex. Moms)

UDSÆTNINGSAREAL (sydlige del af Matr. 4h Stenstrup By, Rønnebæk)

Samlet areal 94.000 m2

Estimeret budget 550.000 kr. (ex. Moms)

BUDGET FORDELT PÅ ETAPER

Etape Areal Budget Opstart I alt
A ?

B 3.158                18.688              15.000              33.688              

C Forundersøgelse ikke nødvendig

D Forundersøgelse ikke nødvendig

E Forundersøgelse ikke nødvendig

F 2.010                11.895              15.000              26.895              

G 1.102                6.522                15.000              21.522              

H 23.900              141.433            30.000              171.433            

I 10.650              63.023              30.000              93.023              

J 8.034                47.543              15.000              62.543              

K 51.840              306.772            30.000              336.772            

L 13.180              77.995              30.000              107.995            

M 38.300              226.647            30.000              256.647            

N 33.710              199.485            30.000              229.485            

O Forundersøgelse ikke nødvendig

Udsætning 94.000              550.000            550.000            

I alt 1.650.003       240.000          1.890.003       

Bemærkninger:

Budgettet er IKKE GODKENDT af Kulturstyrelsen, og må derfor kun betragtes som et estimat.

Alle arealer er beregnet efter GIS tabeller udleveret d. 8. maj af Nielsen & Risager. Områder der på

forhånd kan frigives (herunder eksisterende veje og bebyggelse, allerede undersøgte arealer, etc) er

ikke medregnet.

Budgettet indeholder KUN udgifter til forundersøgelsen. Udgifter til arkæologiske udgravninger af fundne

lokaliteter er IKKE medregnet, da det afhænger af hvad der findes ved forundersøgelse.

Udgifter til OPSTART indeholder ekstra transport af gravemaskine, opsætning af skurvogn, hentning og

aflevering af udstyr, mandskabstimer til igangsættelse og nedpakning af feltundersøgelsen, etc.
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