
 

Offertförfrågan 
 

Halmstad segelsällskap som är en anrik förening med cirka 700 medlemmar, varav cirka 300 

båtägare, fyllde hundra år i sommaren 2010. Hamnen har under årens lopp successivt byggts 

ut och består idag av fyra stycken flytbryggor, varav tre stycken är cirka 70 meter långa och 

en är 80 meter.  

 

Förtöjningsstolparna består av nedslagna pålar av järnvägsräls som är klädda med plaströr. De 

flesta av dessa stolpar är cirka 32 år gamla och är nu så dåliga att de behöver bytas ut.  

 

Alla bryggor är förtöjda med kättingar som är förankrade i sjöbottnen. Den yttersta bryggan 

som kallas 600-bryggan är mest utsatt när det blåser, vilket innebär att den ofta flyttar sig. 

Den bryggan behöver förankras med pålar i stället.  

 

En ny brygga, som kommer att kallas 700-bryggan, behöver också byggas. Här finns 

nedslagna pålar bestående av järnvägsräls som ska kompletteras med cementrör som stomme 

för vidare byggnation. 

 

Halmstad segelsällskap önskar därför offert på nedanstående:  
 

 

Etapp 1 

 

*   Uppdragning och placering av stolpar på land 182 st. (Demontering av plaströr    

           ombesörjes av HSS). 
       
      *   Nya stolpar ca: 10 m långa på 200, 300 och 400- bryggorna med plaströr som gjuts fast  

     runt stolpen. Det blir totalt 124 stycken stolpar på nämnda bryggor. På stolpens insida   

     skall rostfri krok för förtöjningslinor monteras.  
 

*   Nya stolpar ca: 12 m långa på 600- bryggan med plaströr och krok enligt ovan. 

     Stolparnas höjd över normalvattennivån skall vara ca: 2,5 m på samtliga bryggor. 

     Det blir totalt 48 stycken stolpar på nämnda brygga.  
           
 *   Stolpar som skall hålla 600- bryggan på plats. Bryggan består av 4 stycken  

20-meterspontoner, totalt 80 m. Bryggan skall stolpas på in och utsidan. Antalet 

stolpar bestäms av entreprenören. Stolparna skall klara att hålla bryggan på plats i 

stormar på minst 30 sekundmeter. 
  

*  Då en ny brygga som döps till 700-bryggan kommer att byggas utmed stenpiren  

    utanför 600- bryggan behövs följande: 
       
      Cementrör med ca: 110 cm diameter skall därför placeras över befintliga    

            järnvägsstolpar (9 st).Det kan bli 4-5 rör på höjden till varje stolpe. Totalt rör det sig  

            om 36-45 st. cementrör som anskaffas av HSS.  
             
            Nya stolpar ca: 10 m långa med plaströr som gjuts fast runt stolparna. Det blir totalt 13   

            stycken stolpar på nämnda brygga. 
 

            Rostfri krok för förtöjningslina som monteras på insidan. 
 

 



 

Etapp 2 
 

  *  Vågbrytare skall byggas enligt bifogad ritning.  

      Den byggs med tryckimpregnerade träpålar som strävas mot vinden. Vattendjup ca:3-6      

      m. Mellan pålarna skruvas tryckimpregnerad träpanel. Detta anskaffas och utförs av     

      HSS. Avståndet mellan pålarna bestäms av entreprenören. Vågbrytaren skall klara  

      stormar på minst 30 sekundmeter. Stolparnas höjd över normalvattenninån skall vara  

      ca: 2,5 m. 

 

Övrigt  

 

Offerten skall bestå av två etapper, etapp 1 och etapp 2.  

 

När det gäller etapp 1 skall varje del i denna prissättas, vilket totalt innebär fem delar.  

Se bifogad ritning på stolparnas placering på samtliga bryggor. 

 

Etapp 2 består av en del. 

 

Prissättningen av delarna är viktig eftersom om totalsumman blir högre än vad ekonomin  

tillåter, skall vi kunna prioritera bort någon del.  

 

Offerten måste vara HSS tillhanda senast den 25 januari. 

 

Kontaktperson Stig Håkansson  

Tel: 0703-792338 

 

Halmstad den 28 december 2010 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Jan Berg,  

ordförande 

 

 

    

 


