Prisoverslag
Sagsnr. 18053 SAB ASKHOLM

Prisoverslag på injicering, afløb i kælder, samt ny membran i have
KAB har bedt EKAS om at komme med overslag på nedenstående, samt en estimering på teknikerhonorar for udførelse af opgaven.
Det er aftalt med bygherre, at der gives et overslag på følgende:
1.

Injicering
Der injiceres imellem kældervæg og dæk i kælderen, for at få en tæt samling hvor der
er vandindtrængen. Det skal muligvis gøres af flere omgange for at samlingen bliver
helt tæt. Prisen er inkl. injicering af 2 omgange.

2.

Omlægning af belægning
Et aftalt område på ca. 100 m² opbrydes og der lægges en ny fibertex.
I prisoverslaget er det forbeholdt, at grus kan genbruges.

3.

Ny membran på afretningslag
Et aftalt område på ca. 100 m² opbrydes og der ligges en ny membran, tætnes omkring afløb mv.
I prisoverslaget er det forbeholdt, at afretningslaget er intakt efter opbrydning af membranen. Hvis denne ikke er intakt, skal der udføres påstøbninger for jævnt underlag
ved lægning af membran.

4.

Linjedræn
I stedet for at udføre nye linjedræn for enden af trapperne, som udgøre væsentlig højere omkostninger, anbefales det at udføre påstøbninger i stedet.
Der tages forbehold for, at løsningen ikke afhjælper problemet. Vi mener det vil afhjælpe problemet, og anbefaler at give det et forsøg, kontra den omkostningstunge
løsning.

5.

Nedtagning og ny brandhæmmende gips
For at undersøge om vandindtrængning, er det blevet besluttet at nedtage en stribe af
det brandhæmmende gips ved SWT bjælker i kælderen.
I prisoverslaget er det forbeholdt, at beslagene kan genbruges.
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Økonomisk overslag for sikring af stabilitet
Arbejder og referencer

Antal enheder

Pris

Injicering

40 lbm

60.000 kr. ekskl. moms

Omlægning af belægning
Optagning af fliser
Opgravning af jord
Opskæring af fibertex
Ny fibertex lægges på
Grus lægges ud
Lægning af fliser
I alt

100 m²

50.000 kr. ekskl. moms

Ny membran
Ophugning af membran
Ny membran inkl. inddækninger til afløb
I alt

100 m²

100.000 kr. ekskl. moms

Påstøbning ved trapper 2 stk.
Påstøbning ved afløb for afledning af
vand til afløb
I alt

2 stk.

2.500 kr. ekskl. moms

Påstøbning ved nedkørsel
Påstøbning ved afløb for afledning af
vand til afløb
I alt

1 stk.

1.500 kr. ekskl. moms

20 lbm.

10.000 kr. ekskl. moms

Nedtagning af 20 m brandhæmmende gips,
samt opsætning af nyt
I alt
Projektering, tilsyn mv.
Der vil ved igangsættelse arbejdes på medgået
tid.

30.000 kr. ekskl. moms

I alt ekskl. moms

254.000 kr.
ekskl. moms

Pris inkl. moms

317.500 kr.
Inkl. moms

MNA/pmh
Trørød den 26.04.2019
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