
PRISER TILTAK IFM SØKNAD SPAREBANK 1 NORD-NORGE – PRIS + MVA 

 

PRISOVERSLAG 

1. Stålplate/nett på eksisterende flettverksgjerde, h=min 20 cm:     kr  120/m 

+ arbeid/dugnad 1 time pr 10m 

2. Barriere nederst på gjerde av impr, treverk h=24cm (to bord med 28x120mm terrassebord 

e..l.)          kr   40/m 

+ arbeid/dugnad 1 timer pr 5m  

3. Nytt gjerde med tett barriere nederst h=min 20cm    kr 600/m 

4. Asfalt inkl noe bearbeiding av grunn (vurderes)     kr 280/m 

5. Enkelt kunstgress utenfor sikkerhetssone inkl noe bearbeiding (vurderes) kr 320/m 

6. PVC duk utenfor sikkerhetssonen med festeanordninger (ref Li, Gjelleråsen)  kr   80/m2 

+ arbeid 1 time pr 20m2 

7. Fiberduk kl 2 utenfor banen/sikkerhetssonen     kr 10/m2 

+ arbeid 1 timer pr 40m2 

8. Granulatfilter overvannskummer  Diam 650mm:    kr 7.000

     Diam 315mm:    kr 4.000 

Andre størrelser pris vurderes 

9. Hovedport for spillere, med rister, benker og børster:    kr  8.000 

Gjelder der eksisterende sluse/gjerde brukes 

10. Ny hovedport for spillere, med rister, kummer benker,  

børster og ny sluse/gjerde:       kr 20.000 

11. Hovedport for kjøretøy med kummer og rister     kr 20.000 

Andre alternativ, pris vurderes 

12. Rister og børste i enkel sluse (ref Øyer)      kr 4.000 

13. Løvblåser         kr 7.000 

14. Dugnad           kr 300/t 

15. Kjøpt arbeid (vurderes ut fra arbeidet art)     kr 600/t 

 

Priser er eksl mva. 

Priser er basert på forespørsler og tilbakemeldinger, og kan variere avhengig av utførelse og 

leverandør.  
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Vedlegg: Eksempler på løsninger 

 

Eksempler på løsninger: 
 

   
Levanger Stadion: Hovedport med kjøresterk rist og kum for å ta opp igjen granulat. I tillegg benker, 

infoskilt og koster. I tillegg er det senere installert børster i ristene. 

         
Sluser Starmoen kunstgressbane. Stjørdal  Egen sluse for spillere ved siden av port. 



  
Granulatfilter i kum         Port med rengjøringsplass for kjøretøy og utstyr 

    
Rehabilitering av bane Tangmoen: gammelt kunstgress i skråning og andre arealer.  

      
Sluse Svorkmo      Sluse og betongkant Øyer 



  
Utvidet areal for snødeponi og kunstgress i skråning for snødeponi, Skedsmo Idrettspark 

 

 

 


