
 

 

 

Austrått Golfklubb      Bjugn 3.2. 2017 

7140 Opphaug 

 

 

Att  

 

Kostnadsoverslag for strømforsyning til klippere 

Vi viser til deres forespørsel om kostnadsoverslag på materiell og montering av strømskap for 

tilkobling av ladestasjoner. 

Vi har for dette tilbudet benyttet priser fra Arve Eide AS til gravearbeid og nedsetting fundament. 

Oppdraget kan utføres til følgende priser: 

Grøft for kabel, legging av kabel/jording i grøft, igjenfylling og maskinplanering kr  127 160,- 

Prisen er basert på 1420 meter grøft. 

Kabel og jordtråd – 1500 meter       kr    78 100,- 

Nedsetting av 10 stk fundament for uttaksskap, inkl grus og nødv. rør   kr    16 000,-  

10 stk låsbare uttaksskap, inkl sikring og stikk/tilkobling, ferdig montert  kr    53 200,- 

Bruk av 4-hjuling m/henger for å bringe ut grus og utstyr   kr      5 200,- 

Sikringsskap med målerplass, montert ved campingen    kr     9 600,- 

Tilkobling i everkets kabelskap( v/campingen)     kr     3 700,- 

Sum kostnadsoverslag, ekskl mva      kr 287 760,- 

Tilbudet er basert på at arbeidet kan utføres på vår/sommer. Det vil bli brukt så liten gravemaskin 

som mulig, men det vil fortsatt bli spor/merker. Rep av dekke etter maskin er ikke med i vårt tilbud. 

Alt utstyr beskrevet ovenfor er tilbud ferdig montert, tilkoblet og idriftsatt.  

Arbeid ved redskapshus/brakka er ikke medtatt i vårt tilbud. 

Prisregulering: Ingen prisendring ved bestilling innen 60 dager. Etter den tid må vi dessverre ta 

forbehold om lønns- og prisstigning. 

 

 

 



Bilde viser uttakssøyle og låsbar boks som vi har tilbudt. 

 

 

 

 

Håper vi med dette har tjent dere etter ønske, og vi ser fram til et videre samarbeid. Slik det nå er 

priset, er hele jobben «satt bort». Det er elementer her som kan utføres som dugnad av klubbens 

medlemmer, i samarbeid med oss eller graveentreprenør. 

 

Med hilsen 

 

 

Ottar Vik  

Prosjektleder 

 

 

 

Org.nr:   980 323 501 MVA 

Tlf.          917 29 431 

e-post:    ovik@fosenkraft.no 

www:       www.fkinst.no 
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