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TILBUD 

GF Dyrekærgård 
 

Tak for Deres forespørgsel om tilbud på belægningsarbejder. 

 

Vi tilbyder: 

 

GF Dyrekærgård primære og sideveje, HUSK at tillægge 25 % moms 
 
Primære veje 
 
Rabat/kant rensning 
Asfaltkanten findes frem, materiale bortskaffes. 
1.450,00 lbm à kr. 26,00 kr. 37.700,00 

Slæbeopretning før OB belægning 
Nødvendig opretning ca 25 kg/m2 fin asfalt trækkes ud over vejen, således der opnås 
en bedre jævnhed end eksisterende. 
4.441,00 m2 à kr. 38,00 kr. 168.758,00 

OB med 5/8 mm lokal granit 
Bitumen Bio Ecobit udlægges, afdækkes og komprimeres. 
4.441,00 m2 à kr. 39,00 kr. 173.199,00 

Efterfølgende op fejning af overskudskæver 
1 fejning inklusive deponi af opfejet overskudskæver 
4.441,00 m2 à kr. 1,25 kr. 5.551,25 
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GF Dyrekærgård Sideveje 
 
Sideveje 
 
Rabat/kant rensning 
Asfaltkanten findes frem, materiale bortskaffes. 
3.050,00 lbm à kr. 26,00 kr. 79.300,00 

Slæbeopretning før OB belægning 
Nødvendig opretning ca 25 kg/m2 fin asfalt trækkes ud over vejen, således der opnås 
en bedre jævnhed end eksisterende. 
8.041,00 m2 à kr. 40,00 kr. 321.640,00 

OB med 5/8 mm lokal granit 
Bitumen Bio Ecobit udlægges, afdækkes og komprimeres. 
8.041,00 m2 à kr. 39,00 kr. 313.599,00 

Efterfølgende opfejning af overskudskæver 
1 fejning inklusive deponi af opfejet overskudskæver 
8.041,00 m2 à kr. 1,25 kr. 10.051,25 

 

I alt kr. 1.109.798,00 
 

 

 

Priserne er eksklusive moms og tilbuddet er afgivet ud fra følgende: Besigtigelse, m2 

efter udbudsmateriale 

 

Afregning sker til enhedsprisen/-erne på grundlag af endelig opmåling af det færdige 

arbejde, dog maximum 5% under tilbudsmængde. 

 

Tilbuddet er gældende 2 måneder fra tilbudsdatoen. 

 

Forudgående opretning for OB, bliver udført som slæbe/håndopretning med minimum 

af asfaltforbrug, derfor kan der forekomme mindre vandpytter i færdig belægning. 

Opretningen skal henligge i minimum 3 uger inden afdækning med OB. 
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Eventuel forudgående regulering af faste brønde og riste er ikke indeholdt i 

ovennævnte enhedspris/-er. 

Hvis der ved frihugning af faste brønde og riste viser sig at de er i stykker, er nye ikke 

indeholdt i ovennævnte enhedspris/-er. 

 

NCC tager forbehold mod bæreevnen af den eksisterende belægning der 

efterfølgende kan forårsage sætninger / revnedannelse / mindre ujævnheder, samt 

eventuelle vridemærker i færdig OB-belægning, specielt i varme perioder. 

Ved udførelse af Overfladebehandling i perioden 1. oktober til 15 april bortfalder 

garantien. 

 

Arbejdet forudsættes udført ved 2 tilflytninger, en pr. arbejdsgang yderligere 

Tilflytninger afregnes med kr. 10.000,00 pr. gang. 

 

Enhedsprisen/-er er inklusive 1 fejning efter tilbud, yderligere fejninger købes i regning. 

 

"Udbuds- og anlægsforskrifter for OB. - Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), 

Vejdirektoratet - Vejregeludvalget, majr 2019" er gældende. 

 

Dansk Byggeris Standardforbehold af maj 2008 for bygge- og anlægsarbejde er 

gældende. 

 

Det skulle glæde os at modtage Deres ordre, som vi vil tilsikre en omhyggelig 

udførelse. 

 

Med venlig hilsen 

NCC Industry A/S 

Overfladebehandling 

 

Micky Husted 

Mobil : 23245265 

 

 



 

  

 


