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ORIENTERING
Til orientering for de bydende kan følgende oplyses:
Udbuddet omfatter etablering af 2 til 4 stk. ca. 10 x 10 m testceller bestående af
nedbragte spunsjern med låsetætning samt op til 6 stk. nedbragte lodrette stålrør
min. Ø 2 m i det spunsafgrænsede område i depot ved Høfde 42 på Harboøre
Tange.
Testcellerne skal anvendes i et demonstrationsforsøg for afklaring og dokumentation af aktuelle oprensningsmetoder ved høfdedepotet. Under forsøgene skal
grundvandet i testcellerne periodevis sænkes til ca. kote -3 m. For at have fuld
hydraulisk kontrol under forsøgene skal testcellerne være vandtætte såvel indbyrdes som ud mod depotet.
Etablering af testceller og forsøg er en del af projektet "NorthPestClean", som
finansieres af EU kommissionen (under LIFE09 programmet), Miljøstyrelsen
og Region Midtjylland.
Depotet har oprindelig været beliggende i en lavning mellem de 2 yderste klitrækker. Deponeringen er foregået i en periode fra 1953 til 1962, hvor der er
udledt urenset spildevand og faste affaldsprodukter fra fremstilling af planteog insektgifte. Det udledte spildevand og affaldsprodukter er ved nedsivning
efterfølgende trængt ned i den underliggende jord og i grundvandet under depotet.
I 1981 blev den forurenede jord fjernet ned til grundvandsspejlet i området hvor
det egentlige faste affald var henlagt. I 1989 blev der etableret et afskærende
dræn langs østsiden af havdiget øst for depotet med tilhørende rensningsanlæg
(kulhus) og udløbsledning til Vesterhavet i forbindelse med projekt for tørholdelse af det såkaldte "Cheminovahul".
I 2006 blev jord og grundvand, der er forurenet som følge af nedsivning fra det
tidligere deponi indkapslet ved etablering af en afgrænsende tæt stålspunsvæg
med specielle låsetætninger omkring forureningen. Over det indspunsede areal
blev der etableret en 1,5 mm tyk plastmembran som blev afdækket med ca.
0,75 m sand. Mod havet er der langs spunsvæggen etableret kystsikring i form
af stenkastning.
For yderligere information om depotet og de planlagte demonstrationsforsøg
henvises til www.northpestclean.dk.
Entreprisen omfatter i hovedtræk udførelse af følgende arbejder ved høfdedepotet:
•

•

I alt ca. 140 lbm fri stålspunsindfatning med specielle tætnede spunslåse
nedbragt til en dybde på ca. 15 m omfattende en sammenhængende 3-cellet
indfatning og en separat enkelt-cellet indfatning.
Op til 6 stk. min. Ø 2 m stålrør nedbragt til en dybde på ca. 15 m.
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•
•
•

Etablering af belægning af stabilt grus og tæt membran af bentonitmåtter
på testcelleareal.
Faciliteter i form af container til mandskab og opmagasinering under udførelse af demonstrationsforsøg.
Indhegning og etablering af pladsbelægning af stabilt grus for udførelse af
demonstrationsforsøg.

Arbejdet skal gennemføres under hensyntagen til de i ramme for "Plan for sikkerhed og sundhed" angivne forholdsregler til sikring mod forurening og arbejdernes sikkerhed.
Arbejdet forventes udført i en samlet entreprise i perioden primo april - ultimo
maj 2011.
Bygherren forbeholder sig ret til i forbindelse med arbejdets overdragelse at
regulere omfang af den samlede entreprisestørrelse i såvel op- som nedadgående retning, jf. SB ad § 2 stk. 2.
Bygherre:

Region Midtjylland
Regionshuset Holstebro
Jord & Råstoffer
Lægårdsvej 12R
7500 Holstebro
Kontaktperson: Børge Hvidberg
E-mail: boerge.hvidberg@ru.rm.dk
Tlf.:
87 28 52 48/21 74 67 32

Projekt og tilsyn:

COWI A/S
Cimbrergaarden
Thulebakken 34
9000 Aalborg
Kontaktperson: Claus Quist Nielsen
E-mail: cqn@cowi.dk
Tlf.
99 36 77 00/29 23 77 52
Fax
99 36 77 01
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BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD
Arbejdet udbydes i begrænset licitation i henhold til Bekendtgørelse af lov om
indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007) med senere ændringer.
Arbejdet udbydes i én samlet entreprise til de bydende, som er udvalgt ved forudgående prækvalifikation.
Det påhviler de bydende straks ved modtagelsen af udbudsmaterialet at sikre
sig at samtlige dokumenter og tegninger som udleveres, er modtaget. Eventuelle uoverensstemmelser skal straks meddeles COWI A/S.
Alternative tilbud
Alternative tilbud modtages ikke.
Tildelingskriterium
Tildeling sker på basis af laveste pris.
Modtagelse af tilbud
Tilbud for entreprisen modtages som anført i udbudsbrevet.
Den udleverede tilbudskuvert bedes benyttet for at sikre at tilbuddene frasorteres bygherrens øvrige post ved modtagelsen. Den bydendes navn og adresse
samt entreprisens navn påføres kuverten. Elektroniske tilbud modtages ikke.
Tilbuddets form
Tilbuddet afgives som anført på den udleverede tilbudsliste (TBL).
Som dokumentation for overholdelse af udbudskrav til tætning af spunsvægge
mv. skal de bydende senest ved kontraktforhandlingerne kunne fremlægge følgende oplysninger:
1) Redegørelse for tilbudt spunssystem for eksempel i form af datablade og
referenceliste.
2) Redegørelse for tilbudt tætningssystem af spunslåse inkl. angivelse/dokumentation af systemets tætningsgrad for eksempel i form af datablade og referenceliste.
Afgivelse af tilbud betragtes som en tilkendegivelse af, at udbudsmaterialet er
modtaget i komplet stand.
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SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

A.

AFTALEGRUNDLAGET

Almindelige bestemmelser
ad § 1, stk. 3

Nærværende SB er supplerende, særlige betingelser til AB 92 for nærværende
entreprise. De enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 92.
Bygherrens udbud

ad § 2, stk. 1

Arbejdet udbydes til fast pris og tid, med en fastprisperiode på 12 måneder fra
tilbudsdagen.
Der tilkommer ikke de bydende udregningsvederlag eller andet godtgørelse i
forbindelse med tilbudsgivningen.
Bygherren forbeholder sig ret til at videregive oplysning om, hvem der ved udbuddet har modtaget udbudsmaterialet.

ad § 2, stk. 2

For entreprisen gælder nedennævnte i den angivne rækkefølge:
a)

Udbudsbrev samt eventuelle fremsendte meddelelser til de bydende inden
licitationsafholdelse

b)

Tilbudsliste (TBL)

c)

Nærværende "Særlige betingelser og beskrivelse" (SBB) bestående af,
"Særlige betingelser" (SB), "Særlig arbejdsbeskrivelse" (SAB) samt "Tilbuds- og afregningsgrundlag" (TAG).

d)

Ramme for "Plan for Sikkerhed og Sundhed" udarbejdet af Region Midtjylland

e)

Tegninger i henhold tegningsfortegnelse anført på projekttegning nr.
59501B-1, Generalnote

f)

"Almindelige Arbejdsbeskrivelser" (AAB) udgivet af Vejdirektoratet:
•
•
•

AAB - Styring og samarbejde, Vejregler november 2007
AAB - Arbejdsplads, Vejregler november 2007
AAB - Jordarbejder, Vejregler juni 2006

P:\59501A\3_PDOC\DOC\Udbudsmaterale testceller\SB.DOCX

.

side 8

NorthPestClean - Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

•
•
•

AAB - Betonbroer, Vejregler.
4. Fundering, oktober 2009
AAB - Bundsikring med sand og grus, Vejregler november 2003
AAB - Ubundne bærelag af stabilt grus, Vejregler november 2003

g)

AB 92

h)

Europæiske standarder (EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA),
fælles tekniske specifikationer, dansk ingeniørforenings normer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, danske standarder (DS) samt
udenlandske standarder i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger

i)

Geoteknisk undersøgelsesrapport, Data, marts 2004, udarbejdet af COWI

j)

Diverse undersøgelsesrapporter vedrørende forurening af høfdedepotet

Det under punkterne a-e og i angivne udleveres til den bydende.
Det under punkt j anførte materiale kan ses på www.northpestclean.dk.
Almindelige Arbejdsbeskrivelser udgivet af Vejdirektoratet kan ses på
www.vejsektoren.dk.
Det under de øvrige punkter anførte materiale er fremlagt hos COWI A/S.
Entreprisen omfatter følgende arbejder:
Styring og samarbejde samt Arbejdsplads
•
•
•
•

Etablering, drift og rømning af arbejdsplads
Forstærkning, vedligeholdelse og retablering af eksisterende adgangsveje
Etablering og fjernelse af midlertidige adgangsveje og hegn m.v.
Foranstaltninger for sikkerhed og sundhed

Testceller af stålspuns
•
•
•
•

Forberedende afsætning og jordarbejder for spunsnedbringning
Skæring og fjernelse af eksist. plastmembran ved nye celler
Levering og nedbringning af ny stålspuns med tætnede spunslåse
Jordarbejder for regulering af terræn for etablering af belægning og tæt
membran
• Levering og etablering af belægning af stabilt grus og tæt membran af bentonitmåtter over spunsceller
Testceller af stålrør
• Forberedende afsætning og jordarbejder for nedbringning af stålrør
• Skæring og fjernelse af eksist. plastmembran ved nye celler
• Levering og nedbringning af nye stålrør

.
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• Jordarbejder for regulering af terræn for etablering af belægning og tæt
membran
• Levering og etablering af belægning af stabilt grus og tæt membran af bentonitmåtter over rørceller
Faciliteter til mandskab og opmagasinering under demonstrationsforsøg
•
•
•
•

Levering og opstilling af overfladebehandlet container.
Fremføring af el og vand fra eksisterende teknikbrønd til container
El-installationer i container
Etablering af opsamlingstank for spildevand fra container

Indretning af areal for demonstrationsforsøg
• Forberedende afsætning og jordarbejder for belægning af stabilt grus
• Levering og udførelse af belægning af stabilt grus
• Levering og opsætning af hegn med svingport omkring areal for demonstrationsforsøg inkl. drift og vedligehold af indhegning frem til ultimo 2013 og
efterfølgende fjernelse
Stikledninger for el, vand og afløb er ikke ført ind på arbejdspladsen. Nødvendig indføring og fjernelse er en del af entreprenørens ydelser, jf. TAG.
Entreprenøren skal etablere, vedligeholde og - efter anlægsarbejdets færdiggørelse - fjerne en interimsvej til arbejdsstedet. Interimsveje skal kunne tåle belastning fra entreprenørens maskiner og materialetransporter. På det indspunsede depotareal skal entreprenøren etablere interimsveje for at hindre beskadigelser af den udførte plastmembran.
Entreprenøren kan benytte den eksisterende adgangsvej (Knoppervej) til øst for
høfdedepotet (havdige), og stabilt grus befæstigede serviceveje til og ved depotet men skal sørge for løbende vedligeholdelse af disse samt retablering til oprindeligt udseende ved anlægsarbejdets færdiggørelse.
Entreprisen omfatter endvidere alle øvrige ydelser, der er nødvendige for en
fuldt tilfredsstillende gennemførelse af arbejdet.
Entreprenøren skal i god tid før de respektive arbejders påbegyndelse jf. SAB
udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger og beregninger etc. til tilsynets bedømmelse af interimskonstruktioner, særlige udførelsesmetoder m.v. som anført i SAB.
Entreprenøren har det fulde ansvar for konstruktionernes sikkerhed i byggestadiet og skal træffe alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til imødegåelse
af beskadigelser af disse.
Det af entreprenøren anvendte materiel skal være tidssvarende og driftssikkert
og egnet til de pågældende arbejder. Entreprenøren skal ud over det for entreprisens gennemførelse nødvendige materiel råde over passende reservemateriel
til at imødegå eventuelle uheld, beskadigelser og forsinkelser.
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Entreprenørens arbejdstegninger skal udleveres til tilsynet i 2 eksemplarer.
Arbejder og leverancer som efter bygherrens nærmere bestemmelse skal kunne
udgå med værdien af de respektive poster, er anført i TAG.
Bygherren forbeholder sig ret til i forbindelse med arbejdets overdragelse at
regulere omfang af den samlede entreprisestørrelse i såvel op- som nedadgående retning. Til orientering kan eksempelvis følgende reguleringer enkeltvis eller
i kombination komme på tale:
•

Reduktion af størrelse af de enkelte testceller af spuns fra ca. 10 x10 m til
ca. 8 x 8 m.

•

Reduktion af antallet af testceller af spuns fra 4 til 3 eller 2 stk.

•

Ændring af antal testceller af stålrør kan variere ± 100 %.

Arbejdet kan påregnes overdraget senest den 28. februar 2011 og kan påregnes
tilladt igangsat i marken den 4. april 2011.
Der afholdes formøde ved depotet ved høfde 42 som angivet i udbudsbrevet,
hvor de bydende får lejlighed til at stille spørgsmål vedrørende entreprisen.
Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal den bydende, inden tilbud afgives, skriftligt indhente nærmere oplysninger herom hos COWI
A/S senest 5 arbejdsdage før licitationen.
ad § 2, stk. 3

Følgende tidsfrister skal overholdes:
1.

Igangsætningsfrist

Arbejdet skal være påbegyndt senest den 18. april 2011.
Som kriterie for at arbejdet er påbegyndt fastsættes, at arbejdspladsen er indrettet og at spuns for testceller er påbegyndt nedbragt.
2.

Deltidsfrist

Arbejder for testceller af spuns skal være fuldført klar til bygherres kontrol af
tæthed af celler senest den 16. maj 2011.
3.

Færdiggørelsesfrist

Arbejdet skal være fuldført klar til endelig aflevering senest den 30. maj 2011.
ad § 2, stk. 6

.

Tilbudslisten omfatter dels priser på nærmere specificerede ydelser, tilbudsarbejder (T), enten som faste samlede summer eller som faste enhedspriser, dels
tilbud på timeløn og materiellejesatser i forbindelse med regningsarbejder (R),
jf. i øvrigt TAG.
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Ved tilbudsafgivelse skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed.
Entreprenørens tilbud
ad § 3

Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder er gældende for denne entreprise.
Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse om, hvem
der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne.

ad § 3, stk. 3

Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens
enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, med mindre korrektionen indebærer en ændring af tilbudsrækkefølgen (tilbudenes indbyrdes
placering ved bedømmelsen).

ad § 3, stk. 4

Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder
adgangsforhold.

ad § 3, stk. 5

Den bydende skal vedstå sit tilbud i 16 uger.
Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.

ad § 4, stk. 4

Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid
inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn
på de pågældende entreprenører.
Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de
udelukkelsesgrunde, som fremgår af tilbudsindhentningslovgivningen.
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SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING

Entreprenørens sikkerhedsstillelse
ad § 6, stk. 1

Sikkerheden skal udformes, som angivet i "STANDARDFORMULAR FOR
SIKKERHEDSSTILLELSE" (jf. bilag).
Tilsagn fra bank eller lignende om sikkerhedsstillelserne skal foreligge under
forhandlingerne om entrepriseaftalen.

ad § 6, stk. 2

Ved arbejdets aflevering reguleres sikkerhedsstillelsen til et beløb svarende til
10% af den på det tidspunkt opgjorte entreprisesum, ekskl. merværdiafgift.
Den således beregnede sikkerhed skal indestå fuldt ud i den 1-årige afhjælpningsperiode regnet fra den endelige aflevering, hvorefter denne nedskrives jf.
SB ad § 36 stk. 3.
Bygherrens sikkerhedsstillelse

ad § 7, stk. 1

Bygherren stiller ikke sikkerhed.
Forsikring

ad § 8, stk. 1

Bygherren tegner ikke de nævnte forsikringer. Entreprenøren bærer selv
risikoen ved eventuelle brand- og stormskader og afgør selv, om han vil forsikre sig herimod. Risikoen omfatter også skader under udførelsen som følge af
storm og højvande mv.
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ENTREPRISENS UDFØRELSE

Arbejdsplan og afsætning
ad § 9, stk. 1

Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden.
Detaljeringsgraden skal mindst svare til tilbudslistens poster.
Arbejdsplanen skal detaljeres så meget, at den indeholder samtlige arbejder på
den kritiske vej, og at det på ethvert tidspunkt i entrepriseperioden er muligt at
vurdere, hvorvidt arbejdets faktiske stade følger arbejdsplanen.
Arbejdsplanen med tilhørende bemandingsplan skal afleveres senest 14 dage
efter kontraktindgåelse.
Sammen med arbejdsplanen skal entreprenøren aflevere en beredskabsplan i
henhold til Plan for sikkerhed og sundhed.
Der henvises til SAB afsnit 0.2.

§ 9, stk. 2

Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB-arbejdsplads m.v.
Entreprenørens ydelse

ad § 10, stk. 1

Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger
og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige
udførelsesmetoder mv.
En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang
til disse.
Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed.
Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Boligstyrelsens
gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer.
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ad § 10, stk. 2

Entreprenøren skal på forlangende vederlagsfrit udlåne mandskab til hjælp ved
udførelsen af de på tilsynet påhvilende arbejder. Til ydelsen skal være indeholdt op til 15 timer i entreprenørens tilbud under post for ”Indretning og rømning af arbejdsplads”.
Projektgennemgang, dokumentation og prøver

ad § 11, stk. 1

Før arbejderne igangsættes, gennemføres en projektgennemgang mellem de
udførende og bygherren.
Entreprenøren skal beskrive, hvorledes det sikres, at der til stadighed arbejdes
efter senest reviderede projektmateriale. Ansvarsfordeling hermed skal også
beskrives.
Entreprenøren skal udarbejde et samlet kvalitetssikringsprogram for entreprisen. Dette program kan principielt baseres på eksisterende procedurer hos entreprenøren i den udstrækning, de kan finde anvendelse i denne entreprise. Kvalitetssikringsprogrammet skal fremlægges tilsynet til accept senest 2 uger efter
arbejdets overdragelse.
Det påhviler entreprenøren at sikre sig, at den del af den krævede kvalitetssikring, som udføres hos leverandører er udført med tilfredsstillende resultat.
Dokumentation herfor skal forelægges tilsynet.
Entreprenøren skal udarbejde metodebeskrivelser med kontrolplaner og kontrolskemaer, der inkluderer entreprenørens dokumentation for egne kontroller
betinget af de valgte udførelser.
Entreprenørens kontrolplaner skal foreligge senest 5 arbejdsdage før igangsættelse af de aktiviteter, hvortil kontrolplanerne skal anvendes.
Bygherrens accept af kontrolplaner skal foreligge, før aktiviteter omfattet af
kontrolplanerne må iværksættes. Entreprenøren skal påregne 5 arbejdsdage til
bygherrens behandling af kontrolplaner.
Arbejdsprocedurerne skal beskrive arbejdets udførelse, herunder angive forhold
vedrørende miljø og arbejdsmiljø.
Dokumentation, der ikke afleveres, skal opbevares af entreprenøren i perioden
for afhjælpningspligt og -ret, jf. ad AB 92, § 36. Ved periodens udløb skal dokumentationen tilbydes bygherren.
Entreprenøren skal føre dagbog med angivelse af bemanding, materiel og
igangværende arbejder (opdelt på tilbuds- og tillægsarbejder) samt registrering
af vejrforhold.

.
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Dersom entreprenøren ifølge de foretagne kontrolprøver ikke har opfyldt de til
arbejdet stillede krav, kan tilsynet tillade, at entreprenøren for egen regning udfører yderligere prøvning eller eftervisning i eller af det udførte. Prøvningen
eller eftervisningen skal i alle detaljer aftales med tilsynet, der samtidig vil
meddele, hvilke krav man vil stille til resultaterne af prøvningen eller eftervisningen. Dersom tilsynet ikke på dette udvidede grundlag kan acceptere arbejdet
som konditionsmæssigt, har entreprenøren pligt til at gøre arbejdet om.
Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse

ad § 12, stk. 1

Entreprenøren hæfter for skader på anlæg, adgangsveje, personer eller andres
ejendom som følge af arbejdet. Dette gælder også over for trafik til lands og til
søs. Erstatningskrav herfor kan således ikke rejses overfor bygherren.

ad § 12, stk. 4

Før hel eller delvis ibrugtagning skal omfanget af denne fastlægges.
Forhold til myndigheder

ad § 13

Vedrørende forhold til myndighederne, private lodsejere og areallejere er art og
omfang som angivet i SAB, afsnit 0.9 og 1.
Ændringer i arbejdet

ad § 14, stk. 3

Ændringer udover 15 %-grænsen er angivet i TAG Generelt.
Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes
efter de i tilbudslisten afgivne enhedspriser med mindre enten bygherren eller
entreprenøren påviser, at forudsætninger for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede.
I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet.
Evt. regulering af entreprisestørrelse jf. SB ad § 2 stk. 2 sker med de af entreprenøren tilbudte enhedspriser.

ad § 14, stk. 4

Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som
regningsarbejde efter nedenstående retningslinier:
Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag.
Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren,
såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæssigt, uforbindende overslag.
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Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige og
aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og
mandskab.
A. Arbejdsløn
De medgåede timer afregnes efter den af Dansk Arbejdsgiverforening udregnede gennemsnitsfortjeneste for de relevante fag ved akkordarbejde og tidlønsarbejde tilsammen. Den sidst offentliggjorte statistikløn ændres med eventuelt
tillæg, som ikke allerede helt eller delvist indgår i statistiklønnen. Til den således fremkomne statistikløn tillægges udgifter til sociale ordninger.
Såfremt en formand og eventuel byggepladstekniker udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes hans timer ved ovennævnte beregning.
Er han kun delvis, men dog i væsentlig omfang beskæftiget ved arbejdet, vil
hans timer efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen.
Til de således beregnede udgifter til arbejdsløn lægges et honorar på 22 %.
B. Materialer
Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender.
Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren
i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser.
Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren.
Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og
fra arbejdsstedet skal inkluderes.
Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v.
lægges et honorar på 7 %.
C. Materiel
Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end 5.000 kr. Leje skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for
anvendelsen.
Til sådan lejebetaling lægges intet honorar.

.
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D. Underentreprenører
Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på
5 %.
Uklarheder, hindringer eller lignende forhold
ad § 15, stk. 1

Målsætning på nyudførte tegninger er delvist baseret på tegninger af de eksisterende anlæg.
Entreprenøren skal på stedet verificere alle mål som angivet på tegninger og
faktiske forhold.
Såfremt entreprenøren under arbejdets udførelse konstaterer afvigelser af ikke
uvæsentlig betydning fra det forudsatte, skal han gøre tilsynet opmærksom herpå, så der kan foretages de heraf affødte nødvendige korrektioner.
Bygherrens tilsyn

ad § 17, stk. 1

Bygherrens tilsyn varetages af COWI A/S.
Entreprenørens arbejdsledelse

ad § 18, stk. 1

I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Det forudsættes, at entreprenøren anvender nøglepersoner i h.t. tilbudt projektorganisation for opgaven i ansøgning om prækvalifikation.
Til ledelse og koordinering af, samt kontrol med arbejdets udførelse kræves en
arbejdsleder, der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder. Denne skal være fuldt beskæftiget ved nærværende entreprise samt have
det fornødne antal medarbejdere til rådighed.
Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke.
Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet,
skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale.
Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet - f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV - skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren.
Byggemøder

ad § 19, stk. 1

Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på
det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale
om indsigelsesfrist.
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ad § 19, stk. 3

Som fast punkt på byggemøderne optages spørgsmål om "Miljø og sikkerhedsmæssige forhold" samt "Ekstra arbejder".
Samvirke med andre entreprenører
Entreprenøren skal forestå samordningen af sikkerhedsarbejdet inden for arbejdsområdet i henhold til lov om arbejdsmiljø og Plan for sikkerhed og sundhed.

ad § 20

.
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BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE

Betaling
ad § 22, stk. 1

Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto.
Acontobegæringer opstilles efter anvisning af bygherren.
Betaling og fakturering foregår elektronisk jf. Lov om offentlige betalinger.
Lov nr. 1203 af 27. december 2003, som ændret og samlet ved lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007. Faktura fremsendes elektronisk til Region Midtjylland, Jord og Råstoffer.
Fakturaen skal indeholde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udstedelsesdato (fakturadato)
Et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer)
Entreprenørens CVR-nr.
Entreprenørens navn og adresse samt bygherrens navn og adresse
Omfanget og arten af de leverede ydelser (udspecificeres efter anvisning af
bygherren)
Momsgrundlaget, pris uden moms
Gældende momssats
Det momsbeløb, der skal betales.
EAN-nummer: 579 800 2763 515
Projektnummer: Life09/ENV/DK368
Reference: Børge Hvidberg, BOEHVI

For arbejder, der betales som regningsarbejde, ydes der ingen betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side.
ad § 22, stk. 5

Ekstraarbejder, der ikke betales som tilbud eller efter aftalte enhedspriser, afregnes som regningsarbejder, jf. SB ad § 14, stk. 4 og TAG, pkt. B.
Ekstraarbejder skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse.

P:\59501A\3_PDOC\DOC\Udbudsmaterale testceller\SB.DOCX

.

side 22

NorthPestClean - Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

ad § 22, stk. 6

Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter
tilbudets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.
Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.
For hele entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden kan der ydes entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det
i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der
direkte benyttes til arbejdet.
Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde.
Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder
efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane
skal indkøbes, kan ikke medregnes.
Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede
godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen.
Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til
at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen.
I tilfælde af ekstraordinære prisfald er bygherren tilsvarende berettiget til en
reduktion af entreprisesummen beregnet efter samme principper.
Kursregulering
Entreprenøren bærer selv risiko for evt. kursudsving og skal i forbindelse med
tilbudsafgivelsen selv sørge for eventuel kurssikring af leverancer, som entreprenøren skal afregne i udenlandsk valuta.
Entreprenørens omkostninger til evt. kurssikring skal være indeholdt i tilbuddet, og eventuel kursregulering fra tilbudstidspunktet til entreprenørens betalingstidspunkt er således bygherren uvedkommende.

.
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TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse
ad § 24, stk. 1, nr. 1

Der vil kunne indrømmes tidsfristforlængelse, såfremt tillægsarbejder udført på
den kritiske vej overstiger det, entreprenøren i henhold til SAB afsnit 0.2, skal
forudsætte i sin arbejdsplan, og som ikke kan imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, afregnet efter gældende regler.

ad § 24, stk. 1, nr. 3

Har tilsynet, eller anden kompetent myndighed standset arbejdet på grund af
indtrufne fejl eller mangler, for hvilke entreprenøren er ansvarlig eller som følge af at entreprenørens foranstaltninger til sikring af arbejdets kvalitets- og miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller godtgørelse for udgifter i forbindelse med standsningen.

ad § 24, stk. 1, nr. 4

Vejrligsdag
En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor:
og
og
og
-

et eller flere vejrligskriterier er opfyldt,
den aktivitet, som er belastet med vejrligsdagen, ligger på den kritiske vej,
aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen,
aktiviteten faktisk ikke kan udføres.

Alle de ovenfor angivne betingelser skal samtidigt være opfyldt.
Følgende vejrparametre og grænseværdier lægges til grund for beregningen af
eventuel tidsfristforlængelse for de enkelte hovedaktiviteter:
- N: Nedbør
N ≥ 10 mm/døgn,
- T: Temperatur T ≤ -5oC, kl. 8.00,
Til dokumentation for N, T skal entreprenøren indhente skriftlige oplysninger
fra den Meteorologisk Instituts målestation, som foretager daglige målinger, og
som ligger nærmest arbejdspladsen.
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Entreprenøren skal generelt i sin arbejdsplan indregne følgende antal arbejdsdage, hvor et eller flere af ovennævnte kriterier for N og T er opfyldt:
April - september:
Oktober - marts:

2 dage pr. måned
3 dage pr. måned

For nedbringning af spuns og rør til testceller skal entreprenøren generelt i sin
arbejdsplan indregne følgende antal arbejdsdage:
April - september:

5 dage pr. måned

Kriterier for stilstand ved nedbringning af spuns og rør fastlægges under kontraktforhandlinger.
Såfremt det månedsvis opgjorte antal vejrligsdage overskrider det antal vejrligsdage, der er indregnet i arbejdsplanen, betragtes det overskridende antal dage som dage, der i henhold til AB 92 § 24, stk. 1 pkt. 4 giver ret til tidsforlængelse.
Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse
ad § 25, stk. 2

Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger:
1.

For igangsætningsfristen
kr. 10.000,-

2.

For deltidsfristen
kr. 25.000,-

3.

For færdiggørelsesfristen
kr. 25.000,-

.
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ARBEJDETS AFLEVERING

Afleveringsforretningen
ad § 28, stk. 1

Ved delvis ibrugtagning afholdes en ibrugtagningsbesigtigelse, jf. AB 92, § 12,
stk. 4.
Den endelige aflevering vil først kunne finde sted efter bygherrens kontrol og
accept af testcellernes tæthed.
Aflevering skal ikke afvente ophør af driftsperioden for indhegning af forsøgsområde..
Forud for afleveringsforretningen skal alt krævet dokumentationsmateriale være afleveret og accepteret af tilsynet.
På tilsynets ønske skal entreprenøren - forinden aflevering finder sted - fremskaffe en underskrevet erklæring fra de lodsejere/-lejere, hvis arealer har været
berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisen, men som ikke
er stillet til rådighed af bygherren. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke
har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen.
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MANGLER VED ARBEJDET

Mangelsansvarets ophør
ad § 36

For entreprisen ophører mangelsansvaret efter 5 år. Dette gælder også for tætheden af udførte testceller.

ad § 36, stk. 3
nr. 1 og 3

Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret er 5 år.
Den efter afleveringen resterende 10 % sikkerhed (jf. AB § 6, stk. 2) nedsættes
således:
•
•

Efter 1 år til 2 %
Efter 5 år til 0 %

Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpingspligt og -ret foretages besigtigelse af arbejdet og bygherrens vurdering af tætheden af de udførte testceller jf. SAB afsnit 4.5.4, forinden sikkerhed frigives.
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SÆRLlG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

0

STYRING OG SAMARBEJDE

SAB for Styring og samarbejde er supplerende, særlige beskrivelser til AAB
for Styring og samarbejde november 2007. I SAB er indført et 0-tal i forhold til
afsnitsnummereringen i AAB.

0.1

Alment

SAB for Styring og samarbejde indeholder bestemmelser for entreprenørens
indsats ved styring af entreprisen og samarbejde med bygherre/tilsyn i relation
til:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tid
Kontrol og dokumentation
Kvalitet
Miljø
Arbejdsmiljø
Trafiksikkerhed og -afvikling
Beredskabsforhold
Kontakt til myndigheder, herunder ledningsejere

0.2 Arbejdsplan m.v.
Arbejdsplanen skal udarbejdes i en form, der muliggør ugentlig kontrol af arbejdets stade og oversigt over konsekvenser af eventuelle tidsmæssige forskydninger.
Udover de i SB ad § 2, stk. 3 nævnte tidsfrister og det i SAB-arbejdsplads m.v.
anførte skal entreprenøren i arbejdsplanen tage hensyn til bl.a.:
at

arbejdet skal gennemføres under hensyntagen til de i ramme for ”Plan for
Sikkerhed og Sundhed” angivne forholdsregler til sikring mod forurening
og arbejdernes sikkerhed.

at

arbejdet skal tilrettelægges og gennemføres under hensyntagen til den
nære udsatte beliggenhed til Vesterhavet.
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at

arbejder ved testceller af spuns skal tilrettelægges og gennemføres under
hensyntagen til de på generalnoten og i SAB nævnte bestemmelser vedrørende tilladelige belastninger, maksimal terrænforskel mellem for og
bagside af spunsvæg og differensvandtryk på spunsvægge.

at

bygherrens kontrol af de udførte testcellers tæthed vil blive udført i bygherrens regi i en 4 ugers periode efter færdiggørelse af spunsceller.

at

der til udførelse af uforudsete ekstraarbejder i arbejdsplanen skal afsættes
3 arbejdsdage på den kritiske vej.

0.3

Kontrol

0.3.1

Entreprenørens egenkontrol

Entreprenøren skal udarbejde kontrolplaner og -skemaer til anvendelse ved
planlægning og styring af egenkontrollen og den tilhørende dokumentation.
Vedrørende kontrolplaner henvises til afsnit 0.5, Kvalitetsstyring og miljøledelse. Entreprenøren skal i sin kontrolplan have fastlagt metode og hyppighed af
egenkontrol.
Al kontrol skal baseres på klart afgrænsede kontrolafsnit. Såfremt der inden for
et kontrolafsnit konstateres fejl og mangler, betragtes det pågældende arbejde
eller den pågældende leverance hørende til kontrolafsnittet for ikke accepteret.
Kontrol skal udføres og dokumentation foreligge inden klarmelding af arbejdet
til bygherrens tilsyn.
•

Arbejdsplan skal afleveres senest ved igangsætningsfrist

•

Stadeplan skal afleveres inden hvert byggemøde

•

Kvalitets- og miljøplan skal afleveres senest 10 arbejdsdage efter igangsætning

•

Arbejdsprocedurer, kontrolplaner og kontrolskemaer skal afleveres senest
5 arbejdsdage før igangsætning af aktivitet, hvortil den skal bruges

•

Beredskabsplaner skal afleveres inden arbejdets start

For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle
bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde
sted.
Ved ajourføring af dokumentationen skal ændringer forelægges tilsynet til accept.
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Entreprenøren skal påregne 5 arbejdsdage til tilsynets gennemgang af de krævede dokumenter.
Ingen arbejder må igangsættes, før arbejdsprocedurer, kontrolplaner og
-skemaer er accepteret af tilsynet.
0.3.1

Bygherrens kontrol

Uafhængigt af entreprenørens kontrol gennemfører bygherrens tilsyn stikprøvekontrol af arbejdet.
Såfremt tilsynets stikprøvekontrol viser, at det fastlagte kvalitetsniveau ikke er
overholdt, er entreprenøren forpligtet at udbedre de pågældende forhold.

0.4

Dokumentation

Inden aflevering skal entreprenøren til bygherrens tilsyn aflevere dokumentation i 2 trykte kopier og som pdf-filer på cd-rom eller USB-stik:
•

Den i afsnit 0.5, Kvalitetsstyring og miljøledelse krævede kvalitets- og
miljøplan med tilhørende procedurer og bilag

•

Den krævede dokumentation i henhold til respektiv AAB/SAB afsnit m.v.

•

Som udført tegninger, med tydelige angivelse af afvigelser mellem projekt
og udførelse. Tegninger skal foreligge i såvel PDF som i redigerbart format

•

Miljøindberetning

Entreprenøren skal i den periode, hvor han har afhjælpningsret og -pligt, opbevare og på forlangende udlevere den del af dokumentationen, der ikke afleveres
til bygherren ved arbejdets afslutning.
Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 2 eksemplarer.
Dokumentation for kontroller og registreringer skal afleveres senest 10 arbejdsdage før aflevering.

0.5

Kvalitetsstyring og miljøledelse

0.5.1 Alment
For at sikre en hensigtsmæssig planlægning, styring og kontrol af entreprisens
udførelse skal entreprenøren opfylde de kvalitetsstyrings- og miljøledelseskrav,
som er angivet nedenfor.
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Efterfølgende krav er gældende for entreprenøren samt dennes konsulenter/projekterende, underentreprenører og leverandører med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold.
Entreprenøren skal udarbejde og ajourføre følgende dokumentation:
•
•
•
•

Organisationsdiagram
Beredskabsplan for miljø og arbejdsmiljø
Arbejdsprocedurer
Kontrolplan og kontrolskemaer

Entreprenøren skal udarbejde et organisationsdiagram med de nøglepersoner,
der leder, udfører og kontrollerer arbejde, der har indflydelse på såvel den tekniske kvalitet som miljøet og arbejdsmiljøet, herunder en beskrivelse af ansvar
og beføjelser samt interne kommunikationsveje.
Entreprenøren skal bidrage til Plan for sikkerhed og sundhed.
0.5.2

Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan

Procedure og arbejdsprocedurer
Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal redegøre for eller beskrive fremgangsmåder for udførelsen, samt hvor der er stillet krav om arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som krav om en arbejdsprocedure.
Entreprenøren skal udarbejde, implementere og vedligeholde en entreprisespecifik kvalitets- og miljøplan, der opfylder kravene i efterfølgende afsnit. Planen
skal omfatte alle leverede ydelser, inklusive planlægning, eventuel projektering,
udførelse (inkl. interimskonstruktioner og udstyr), aflevering til drift samt dokumentation. Planen kan i relevant omfang kombineres med eksisterende kvalitetsstyrings- eller miljøledelsessystemer.
Procedurer og arbejdsprocedurer fra eksisterende kvalitetsstyrings- og/eller miljøledelsessystemer kan anvendes i det omfang, de opfylder de stillede krav.
Entreprenøren skal som minimum udarbejde følgende arbejdsprocedurer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anstilling og nedbringning af spuns
Anstilling og nedbringning af stålrør
Arbejder for bentonitmembraner
Forebyggelse af støjgener
Forebyggelse af vibrationsskader og -gener
Forebyggelse af støvgener
Forebyggelse af lugtgener
Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening
Affaldshåndtering og bortskaffelse
Afmærkning og afspærring
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Dokumentstyring
På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter (e-mail
m.v.) mellem bygherre og entreprenør.
Uddannelse og træning
Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/
CV/kursusbeviser for nøglepersoner, samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring.
Følgende arbejder skal udføres af faguddannede medarbejdere eller medarbejdere med en dokumenteret erfaring inden for det pågældende fag:
•
•

Nedbringningsarbejder for stålrør og spuns
El- og vandinstallationer

Styring af underentreprenører og leverandører
Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører
samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte
dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol).
Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende
skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til
kravene i udbudsmaterialet.
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende.
Styring af ændringer
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af ændringer. Proceduren skal redegøre for vurdering af ændringer og deres konsekvenser i relation til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, godkendelse af
ændringer samt registrering og kommunikation af ændringer til berørte parter.
Styring af afvigelser og korrigerede handlinger
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af
konstaterede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for
handlinger, der iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder
kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af
bygherren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser m.v.
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer
samt korrigerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal redegøre for
handlinger, der iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og konstaterede afvigelser.
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Styring af grænseflader
Det pålægges entreprenøren at forestå koordineringen med øvrige entreprenører, som måtte arbejde i området, således at alle arbejder kan udføres konditionsmæssigt og indenfor tidsfristen.

0.6

Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne

0.6.1

Alment

Bygherren koordinerer sikkerhedsarbejdet for entreprenøren og ajourfører ligeledes den af bygherren udarbejdede "Plan for sikkerhed og sundhed" (PSS).
Ramme til PSS er vedlagt som bilag.
Bidrag fra entreprenøren skal omfatte eventuelle underleverandører.
Entreprenøren skal i samarbejde med sikkerhedskoordinatoren gennemgå sikkerheden på projektet i henhold til Plan for sikkerhed og sundhed.
0.6.2

Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i
fællesområder

Alment
AAB afsnit 6.2.1 udgår og erstattes af:
Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af sikkerhedsarbejdet i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter.
Afgrænsning
Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligeholdelse og fjernelse af nødvendige sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger for egen og underentreprenørers mandskab på arbejdspladsen.
Koordinering
Entreprenøren og dennes underentreprenører skal være repræsenteret ved sikkerhedskoordineringsmøder
Planlægning
AAB afsnit 6.2.4, udgår og erstattes af:
Bygherren varetager udarbejdelse og vedligeholdelse af Plan for sikkerhed og
sundhed (PSS) i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter.
Entreprenøren skal medvirke ved færdiggørelsen af PSS, herunder udarbejde og
vedligeholde bidrag til PSS, der vedrører den aktuelle entreprise. Forpligtelsen
omfatter bidrag fra entreprenørens underentreprenører og leverandører.
Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse forsyne
bygherren med data til PSS for entreprisen.
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Beredskabsplan

Entreprenøren skal udarbejde en beredskabsplan som anført i Plan for sikkerhed og sundhed.

0.8

Trafiksikkerhed og afvikling

0.8.1

Arbejder ved eller på veje

Alment
Udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger skal ske i et samarbejde mellem entreprenøren, tilsynet, vejmyndigheden og politiet.

0.9

Styring af forhold til myndigheder, herunder
ledningsejere

0.9.1

Alment

Det påhviler entreprenøren at koordinere arbejdet med ledningsejere angående
flytning eller omlægning af ledninger. Alle aftaler skal forelægges for bygherrens tilsyn.
Det påhviler entreprenøren at fremskaffe de nødvendige tilladelser samt at følge
myndighedernes og ledningsejernes anvisninger i forbindelse hermed. Kopi af
tilladelser skal tilstilles tilsynet, men er i øvrigt bygherren uvedkommende.
Entreprenøren skal i forbindelse med byggemøder redegøre for planlagt og
igangværende myndighedsbehandling og kontakter til ledningsejere.
Bygherren indhenter nødvendige tilladelser fra lodsejere.
Entreprenøren skal redegøre for, hvorledes myndighedsbehandling og kontakt
til ledningsejere gennemføres, samt udarbejde en plan for myndighedsbehandling og kontakt til ledningsejere, kommunikation med bygherren m.v.
Forhold til ledningsejere
Bygherren har kendskab til følgende eksisterende ledninger inden for de til rådighed stillede arbejdsområder:
•

Udløbsledninger for Cheminova og Regionens rensningsanlæg (Kulhus),
som vist på tegning nr. 59501B-10

•

Afskærende dræn på østside af havdige, som vist på tegning nr. 59501B-10

•

El-kabler, signalkabler og kabelrør, jordlagte, som vist på tegning nr.
59501B-10
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•

El-kabler, signalkabler, kabelrør samt vand- og pumpeledninger mellem
grædebrønde og teknikbrønd på depotareal. Ledninger er placeret under
plastmembran

•

Installationer for katodisk beskyttelse (påtrykt strøm) af den afgrænsende
spuns bestående af anoder samt el- og signalkabler. Installationer er placeret under plastmembran

Entreprenøren er pligtig til selv at kontrollere oplysningerne, at orientere sig
om den nøjagtige ledningsplacering ved håndgravning samt ved kontakt til ledningsejerne, og kan ikke påberåbe sig at eventuelle forvoldte skader på ledninger og kabler m.v. skyldes unøjagtige angivelser på tegninger.
Entreprenøren skal selv indhente oplysninger om evt. øvrige ledninger og kabler.
Entreprenøren skal ved udlægning af køreplader sikre, at der ikke sker skader
på Cheminovas udløbsledninger, samt pumpe- og udløbsledninger til og fra
Kulhuset.
Såfremt ledningsejeren ikke selv vil foretage eventuelle nødvendige ændringer,
skal entreprenøren udføre disse efter tilsynets eller ledningsejerens anvisning
mod godtgørelse efter de i TAG for regningsarbejder angivne regler.
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ARBEJDSPLADS M.V.

SAB for arbejdsplads m.v. er supplerende særlig beskrivelser til AAB for arbejdsplads m.v. af november 2007. I SAB er indført et 1-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

1.1

Situationen ved arbejdets start og under arbejdets
udførelse

Arbejdsområdet samt arbejdspladsarealerne overtages som de henligger på tilbudsdagen. Der henvises til tegn. nr. 59501B-10 hvor de eksisterende forhold
er vist.
Knoppervej og stranden vil være åben for offentlig trafik under arbejdets udførelse.

1.2

Afsætning

Opmålings- og afsætningsgrundlag er system euref 89. Koter i DVR90.
Nye opmålinger skal alle være i system euref 89, og koter i DVR90.
1.2.1

Bygherrens afsætning

Bygherren foretager ingen afsætning.
Tilsynet vil anvise et højdefixpunkt (placeret maksimalt 500 m fra arbejdsområdet) som vil være at benytte under arbejdets udførelse. Kun dette punkt må
anvendes og eventuelle på planer angivne koter til bestående anlæg må ikke
lægges til grund for afsætning.
1.2.2

Entreprenørens afsætning

Al øvrig afsætning påhviler entreprenøren.
Intet arbejde baseret på entreprenørens afsætninger må påbegyndes, før tilsynet
har haft lejlighed til at kontrollere afsætningens korrekte udførelse.
Entreprenøren skal senest ved entreprisens afslutning levere "som udført" opmålingsdata for alle nye faste anlæg (ledninger, hegn, testceller m.v.).

1.3

Arbejdsområde og adgangsveje

Arbejdspladsens beliggenhed og adgangsvej fremgår af tegn. nr. 59501B-10,
Oversigtsplan.
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Entreprenøren kan benytte den eksisterende Knoppervej (grusvej) fra landevej
nr. 181 (Thyborøn-Lemvig) til depotet, idet vejen af entreprenøren forstærkes
og løbende vedligeholdes i nødvendigt omfang for entreprenørkørsel og retableres til oprindeligt udseende ved anlægsarbejdets afslutning.
Arbejdsområdet skal ved midlertidigt hegn være lukket for offentlig adgang
under arbejdets udførelse. Entreprenøren kan vælge at opsætte det hegn som
skal tjene som indhegning under udførelsen af demonstrationsforsøgene. Entreprenøren skal opsætte og vedligeholde et min. 2 m højt hegn med adgangsporte.
Porte skal være aflåste uden for arbejdstid. Entreprenøren skal ved daglig inspektion af det midlertidige hegn kontrollere funktion og vedligeholde hegnet i
hele anlægsperioden.
Kørende færdsel på depotarealet må udelukkende ske på nuværende stabilt grus
befæstede serviceveje og interimsveje etableret af entreprenøren. Interimsveje
skal placeres under hensyntagen til bibeholdelse af bestående installationer
(teknikbrønd, undersøgelsesboringer, pejlerør, grædebrønde mv.). Entreprenøren skal ved etablering af interimsveje sikre sig at plastmembranen på depotet
ikke skades eller udsættes for trækpåvirkninger. Entreprenørens forslag til opbygning af interimsveje skal forelægges tilsynet for accept.
Arbejdsplads for skure og materialer kan indrettes på nuværende stabilt grus
befæstet areal syd for Knoppervej umiddelbart øst for havdiget, som vist på
tegn. nr. 59501B-10, Oversigtsplan.
Entreprenøren skal umiddelbart efter entreprisens overdragelse udarbejde en
plan, der viser omfang og indretning af arbejdsområdet.
Entreprenøren skal selv sørge for fremskaffelse, brug og retablering efter endt
brug af el og vand. Entreprenøren skal etablere opsamlingstanke for tilslutning
af afløb fra toilet samt afløb fra bad og sørge for tømning heraf.
Det kan oplyses, at der er fremført el (1 stk. 32 A CEE-stik) til henholdsvis eksisterende elskab for katodisk beskyttelse placeret øst for havdiget og eksisterende teknikbrønd ved depotet.
Endvidere er der fremført vand (Ø40 mm PEL-rør) til eksisterende teknikbrønd
ved depotet. Som følge af at vandledningen er tilsluttet offentlig vandforsyning
ved landevej nr. 181 må der påregnes en forholdsvis begrænset kapacitet.
Ved tilslutning til eksisterende installationer skal entreprenøren etablere/fjerne
tilslutning med forbrugsmåler og betale forbrug til bygherren.
Den af entreprenøren leverede container til mandskab og opmagasinering under
udførelse af demonstrationsforsøg kan evt. anvendes af entreprenøren under
arbejdets udførelse.
Feltarbejdspladser skal beskyttes mod vejrliget.
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Entreprenøren skal stille en møbleret skurvogn, belysning, vand, varme, toilet
rengøring m.v. - til rådighed for tilsyn, byggemøder m.v. Skurvognen skal have
plads og faciliteter til møder med op til 8 personer.
Entreprenøren skal selv anlægge de for egen transport eventuelt nødvendige
interimistiske arbejdsveje mv. samt vedligeholde og efter brug fjerne disse.
Alle berørte arealer skal ved arbejdets afslutning være retablerede og ryddede.
Ved etablering af ind- og udkørsel til offentlig vej må forskrifter fra den pågældende vejbestyrelse og politi nøje overholdes.
Entreprenøren er pligtig til at følge alle anvisninger fra Farvandsvæsenet om
belysning mv. i byggeperioden.
Belysning på eller ved arbejdsstedet skal afskærmes, således at belysningen
ikke er til gene eller misledning for skibstrafik.

1.4

Færdselsregulerende foranstaltninger

Entreprenøren skal foretage nødvendig afspærring og afmærkning på offentlig
vej.
Entreprenøren bærer selv ansvaret for al skade, som kan føres tilbage til, at
sædvanlige eller særligt krævede foranstaltninger med hensyn til sikkerheden
for færdslen ikke er truffet.
Entreprenørens forslag til færdselsregulerende foranstaltninger skal forelægges
tilsynet og myndigheder inden opstilling.

1.5

Ledninger

Der henvises til SAB afsnit 0.9.

1.6

Laboratoriefaciliteter

Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af laboratorium.

1.7

Miljøforhold

Entreprenøren skal som en del af sin miljøledelse søge at begrænse påvirkningerne af det omgivende miljø ved entreprisens gennemførelse.
1.7.9

Affaldshåndtering og -bortskaffelse

Der henvises generelt til Plan for sikkerhed og sundhed.
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1.8

Geotekniske undersøgelser

Der henvises til den udleverede rapport over de geotekniske undersøgelser.

1.9

Kvalitetsstyring og miljøledelse

1.9.1

Kvalitetsstyrings- og miljøledelseskrav

Der henvises til SAB afsnit 0.5.
Entreprenøren skal udarbejde en beredskabsplan for miljø og arbejdsmiljø, i
henhold til Plan for sikkerhed og sundhed.
Entreprenøren skal føre dagbog jf. SB ad § 11, stk. 1.

1.10

Særlige forhold

1.10.1 Eksisterende konstruktioner
Ud over eksisterende ledninger og kabler har bygherren kendskab til følgende
konstruktioner inden for arbejdsområdet:
•
•
•
•
•

Afgrænsende stålspunsvæg omkring depotet
Katodisk beskyttelsesanlæg (påtrykt strøm) af afgrænsende spunsvæg omkring depotet
Plastmembran over depotet
Undersøgelsesboringer
Grædebrønde ved depotet

Placering og udformning fremgår delvist af tegninger.
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JORDARBEJDER

SAB for jordarbejder er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for jordarbejder af juni 2006. I SAB er indført et 2-tal i forhold til afsnitsnummereringen
i AAB.
Entreprisen omfatter følgende:
-

Forberedende arbejder jf. SAB afsnit 2.1
Udgravnings- og indbygningsarbejder jf. SAB afsnit 2.2
Bentonitmåtter over testceller samt tilslutning af eksist. plastmembran til
yderside af testceller jf. SAB afsnit 2.7

2.2

Forberedende arbejder

2.2.2

Rydning

2.2.2.1 Alment
Entreprenøren skal rydde arbejdsområdet i det omfang, det er nødvendigt for
arbejdets udførelse og for terrænets regulering til fremtidigt niveau efter nærmere aftale med tilsynet. Entreprenøren skal forud for afgivelse af tilbud gøre
sig bekendt med forholdene på stedet.
2.2.5

Regulering af gl. undersøgelsesboringer

2.2.5.1 Alment
Entreprenøren skal højderegulere gl. undersøgelsesboringer til fremtidig terræn
som er beliggende indenfor det indhegnede areal til demonstrationsforsøg.
2.2.5.3 Udførelse
Pejlerør afskæres 150 mm under fremtidigt terræn. Pejlerør aflukkes med plastblændpropper. Eksisterende stålhætter forudsættes genanvendt.
Entreprenøren leverer og monterer ø 300 x 600 mm betonrør med betondæksel
over afkortede pejlerør. Betondæksel placeres i niveau med overside fremtidigt
terræn.

2.5

Råjordsarbejder

2.5.2

Afgravning

2.5.3.1 Alment
Alle nødvendige udgravninger og indbygningsarbejder udføres af entreprenøren i mindst det på tegningerne viste og i SAB anførte omfang.
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Arbejdet omfatter:
-

Udgravning for nedbringning af spuns og stålrør til testceller og for
fjernelse af eksisterende plastmembran i testceller
Udgravning af afdækningssand til planum for belægning af stabilt grus
Indbygning og regulering af afdækningssand for planum til bentonitmåtter
over testceller
Levering og udførelse af bentonitmåtter over testceller, jf. SAB afsnit 2.7
Tilslutning af eksist. plastmembran til testceller, jf. SAB afsnit 2.7

2.5.2.3 Udførelse
Dersom afgravning for bygværker må forøges i forhold til det på tegningerne
forudsatte for at imødekomme valgt arbejdsmetode, skal forøgelsen og den ekstra tilfyldning være indeholdt i tilbudet.
Entreprenøren har pligt til at underrette tilsynet, såfremt han under afgravningsarbejdet måtte finde anledning til at formode, at de forudsatte anlæg ikke kan
gennemføres med rimelig sikkerhed mod stabilitetsbrud.
I øvrigt er det under afsnit 3.1.3 i AAB, Jordarbejder, anførte gældende, i det
dog komprimeringskravet for tilfyldning skal være de for en lodret afstand under færdig vejoverflade eller overflade af stenballastlag ≤ 2 m angivne.
Vedrørende udførelse af og krav for planum til bentonitmåtter henvises til SAB
afsnit 2.7.
2.5.2.4 Kontrol
Som kontrol af, at højdekrav til planum er opfyldt skal entreprenøren nivellere
planum for stabilt grus og bentonitmåtter i et net på 5 x 5 m. Nivellement udleveres straks til tilsynet.
Komprimeringskravet skal påregnes eftervist ved mindst 5 prøver pr. kontrolafsnit over kote 0,0 m.
Der henvises i øvrigt til afsnit 5.2.4 i AAB, Jordarbejder.
2.5.4

Udsætning

2.5.4.1 Alment
Udgravet sand er forudsat genanvendt.
Udgravet afdækningssand over plastmembran som ikke skal genanvendes genindbygges på stranden efter nærmere aftale med bygherren.
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2.7

Bentonitmåtter over testceller

2.7.1

Alment

Med det formål, at minimere risiko for nedtrængning af nedbør til testceller,
skal testceller afdækkes med 2 lag bentonitmåtter som vist på tegn. nr. 59501B21.
Bentonitmåtter skal udføres med de på tegningerne angivne fald.
Ved tilslutning af eksist. plastmembran mod testceller, skal der udlægges bentonit granulat med samme materialekrav som anført for bentonitmåtter.
2.7.2

Materialer og materialekrav

Hver bentonitmåtte skal være min. 6 mm tyk og bestå af naturligt natrium bentonit indkapslet mellem sammennålede geotekstiler.
Materialeegenskab
Bentonitmængde
Svelle index
Smektitindhold
(motmorillonitindhold)
Trækstyrke
Forlængelse ved brud
Perforeringsstyrke

2.7.3

Testmetode
ASTM D5261
EN 965
ASTM D 5890

Værdi
Min. 4,5 kg/m2
Min. 24 ml/2g
Min. 70%

EN ISO 10319
ASTM D 4595
EN ISO 12236

Min. 10 kN/m
10 - 15%
Min. 2000 N

Udførelse

I forbindelse med udførelsen, skal det sikres, at bentonitmåtten første gang opfugtes med ferskvand.
Samlinger mellem lag skal forskydes min. 1 m.
Ved samlinger skal der være min. 0,50 m overlapning fra hver side. Ved synlige overlapninger skal der ske en forstærkning med bentonitpulver.
2.7.4

Kontrol

Koter
For den færdigregulerede planum for indbygget sandfyld gælder følgende krav
til overfladers maksimale afvigelse fra projektoverfladerne målt vinkelret på
fladerne:
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Vandret flade
Planum for bentonitmåtte

± 0,05 m

Afvigelserne må ikke være ensidige.
Entreprenøren skal udføre kontrolnivellement af planum for bentonitmåtte.
Kontrolnivellementet udføres i et net på 5 x 5 m.
Endelig placering indtegnes på en plan, samt på skemaform efter aftale med
tilsynet.
Sammen med tilsynet gennemfører entreprenøren kontrolmåling af jævnhed af
planum for bentonitmåtte. Med en 2 m retskinne må der maksimalt være en afvigelse på ± 0,02 m. Kontrolpunkter indtegnes af entreprenør på plan med angivelse af afvigelser.
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FUNDERING

SAB for fundering er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for fundering
af april 2001.

4.1

Alment

For etablering af testceller skal følgende funderingsarbejder udføres:
•

Levering og nedbringning af stålspuns

•

Levering og nedbringning af op til 6 stk. stålrør

For at have fuld hydraulisk kontrol under demonstrationsforsøgene i testcellerne skal de udførte testceller af spuns og stålrør være vandtætte såvel indbyrdes
som ud mod depotet.
I forbindelse med planlægning og udførelse af arbejdet skal entreprenøren selv
bedømme behov og omfang af midlertidige foranstaltninger til brug under udførelsen af arbejdet og indregne alle nødvendige omkostninger i tilbudslistens
relevante poster.
Funderingsarbejderne udføres efter entreprenørens forslag, som i god tid i forvejen er forelagt og accepteret af tilsynet.
Entreprenøren har det fulde ansvar for konstruktionernes soliditet og skal kontinuerligt føre nøje kontrol med arbejdets udførelse.

4.2

Materialer

4.2.5 Stålrør til testceller
Der er foreskrevet nye stålrør. Stålrør leveres med værkcertifikat og vejeseddel.
Pælene skal fabrikeres af svejste eller sømløse stålrør ifølge DIN 1636 Blatt 4
eller tilsvarende godkendt norm.
De leverede stålrør skal være fri for overfladefejl, herunder tæringer som følge
af rustangreb af rustgrad B efter DS 2019 samt revner, lagdeling, buler m.m.,
der er skadelige for konstruktionens fremstilling, anvendelse og styrke.
Materialekvalitet i henhold til tegning nr. 59501B-1. Evt. sammensvejsning
(fuldsvejsning) af rørstykker skal være gennemført og kontrolleret før påbegyndelse af nedbringning. Der kan maksimalt accepteres én sammensvejning
pr. rør.
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Svejseelektroder skal være basiske og de skal forelægges tilsynet til accept inden påbegyndelse af svejsearbejderne. Svejsearbejdet skal udføres i henhold til
SAB afsnit 4.5.4.3. Alle svejsninger skal være sømklasse 1.
Efter sammensvejsning skal der foretages en ikke destruktiv kontrol af den færdige svejsesøm på entreprenørens foranledning.

4.3

Udførelse

4.3.8

Nedbringning af stålrør

Før nedbringningsarbejdet påbegyndes skal entreprenøren i form af en arbejdsprocedure overfor tilsynet redegøre for, hvorledes nedennævnte nedbringningstolerance vil blive sikret, og hvorledes nedbringningen vil finde sted.
Til nedbringning af stålrør skal anvendes nedbringningsudstyr, der er i stand til
at præstere den fornødne rammeenergi til at nedbringe rørerne til de på tegninger anførte spidskoter.
Entreprenøren skal såfremt tilsynet forlanger dette dokumentere at det påtænkte
rammeudstyr er i stand til at præstere den fornødne rammeenergi.
Entreprenøren skal foretage de fornødne foranstaltninger og bærer det fulde
ansvar for stålrørenes stabilitet m.v. under arbejdets udførelse.
Stålrørene skal mindst nedbringes til de på tegningerne angivne spidskoter og
topkoter. Tolerance for horisontal placering ± 200 mm Tolerance for rørtop
± 50 mm. Stålrørene må ikke have større sideværts hældning end 1:100.
Der må ikke uden tilsynets tilladelse kappes rør, som ikke har kunnet nedbringes til den foreskrevne dybde.
Hvis man under nedbringning i eksisterende bund træffer store sten, eksisterende konstruktioner eller lignende, der hindrer korrekt ramning, skal entreprenøren fjerne disse hindringer i samråd med tilsynet.

4.4

Kontrol

4.4.7 Nedbringning af stålrør
Entreprenøren skal udføre modtagekontrol af samtlige stålrør.
For alle nedbragte stålrør skal rammearbejdets forløb registreres i en rammejournal, som indeholder oplysninger om de forhold, der er nævnt i DS 415, 3.
udgave, afsnit 8.4 samt AAB 4.3.4.
Det kan påregnes, at der efter modtagelse af rammelister, kontrolmålinger m.v.
vil medgå 2 arbejdsdage med tilsynets kontrol af nedbragte stålrør.
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4.5

Nye spunsvægge

4.5.1

Alment
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Til testceller i depotet skal udføres:
•

Ny spunsvæg for en sammenhængende 3-cellet indfatning

•

Ny spunsvæg for en separat enkelt-cellet indfatning

Beregnings- og belastningsforudsætninger for stålspunsvægge fremgår af generalnoten og SAB.
Spunsjernenes låsetætning skal i øvrigt være kemisk bestandig - eller have god
kemisk resistens overfor følgende:
•

Sædvanlig sammensætning af det forurenede grundvand med en pH-værdi
mellem 2,4 og 8:

•

Under udførelse af demonstrationsforsøgene hvor pH kan antage værdier
på op til ca. 12.

I projektet for testceller af spuns er foreskrevet samme spunsprofil med tilhørende specielle låsetætning som blev leveret og udført for den afgrænsende
spunsvæg omkring depotet: Stålspunsjern som AZ 13 10/10 eller tilsvarende
profil (modstandsmoment 1.350 x 103 mm3/m2 væg) i stålkvalitet S 275 GP
(minimum flydegrænse 275 N/mm2). Spunsjern skal leveres med speciel låsetætning jf. SAB afsnit 4.5.2.1.
Den bydende kan tilbyde andre stålkvaliteter og spunsprofiler, forudsat at der
opnås samme modstandsmoment og rustreserve som for det foreskrevne profil.
Det påhviler i så fald den bydende at udarbejde nødvendigt supplerende projektmateriale for alle statiske og geometriske ændringer mv., og tilbudsprisen
skal indeholde alle udgifter i forbindelse hermed.
Alle stålkonstruktioner skal leveres og udføres i overensstemmelse med DS 412
med senere tilføjelser og normændringer.
Entreprenøren skal til de teoretiske færdige længder lægge evt. nødvendige
overlængder af hensyn til nedbringning.
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4.5.2

Materialer

4.5.2.1 Materialekrav
Spunsjern leveres som nye ubeskadigede jern med kun uvæsentlige rustangreb
dvs. maksimalt rustgrad B efter DS 2019. Spunsjern skal leveres med tolerance
på jernlængde ± 0,2 m og i øvrigt i h.t. leverandørens normale leveringsbetingelser. Afvigelser må ikke være ensidige.
Spunsjern leveres med specielle låsetætninger.
Evt. løftehuller i spunsjern skal placeres i en zone på 0,5 m fra spunstop.
Entreprenøren skal i øvrigt sikre, at jernene leveres med så tilpas snævre tolerancer på planhed, retlinethed, låsedimension m.v., at nedbringning kan udføres
fuldt tilfredsstillende i overensstemmelse med projektet.
Spunsjern skal leveres med værkcertifikat og vejeseddel. Værkcertifikat skal
som minimum indeholde analyser for materialesammensætning, bestemmelse
af flyde- og brudspændinger.
Til sikring af en tæt spunsvæg skal spunsjern leveres fra værk med låsetætninger som system Arcelor type Roxan eller tilsvarende med en maksimal vandgennemstrømning pr. lbm spunslås på ρ = 6 x 10-10 m/s.
Andre låsetætningsystemer af vandsvellende polyurethantype kan evt. komme
på tale såfremt:
-

tilbudt system er udført på værk i kvalitet, tæthed og udformning som
ovennævnte system

-

der foreligger acceptabel dokumentation i form af referenceliste for udført
låsetætningssystem

-

der foreligger skriftlig udtalelse fra leverandøren om systemets tæthed og
kemisk resistens overfor det forurenede grundvand i depotet og kemiske
påvirkninger under demonstrationsforsøg (jf. SAB afsnit 4.4.1)

-

der inden kontrahering på forlangende af bygherren foreligger acceptable
forsøgsresultater for systemets tæthed og kemisk resistens overfor det forurenede grundvand i depotet og kemiske påvirkninger under demonstrationsforsøg (jf. SAB afsnit 4.5.1)
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4.5.2.2 Prøvning og kontrol af materialer
Omfanget af materialeprøvningen i fremstillingsværket fremgår af de nedenfor
angivne leveringsbetingelser for de enkelte stålmaterialer.
Udover den foreskrevne prøvning og kontrol skal tilsynet have ret til i værksted
at gennemføre en stikprøvevis kontrol og herved at udtage kontrolprøver af materialet og lade afprøvningen foregå andetsteds.
Omkostningerne ved levering af de ønskede prøvestykker skal være inkluderet i
entreprenørens tilbud, medens selve prøvningsudgifterne afholdes af bygherren,
såfremt prøvningen giver et tilfredsstillende resultat - i modsat fald afholdes
alle udgifter ved prøvningen og den af det utilfredsstillende resultat eventuelt
forårsagede yderligere kontrolprøvning for entreprenørens regning.
4.5.2.3 Aftagning af materialer
Certifikaterne skal indeholde alle nødvendige oplysninger om arten og omfanget af prøvninger. Materialet skal være mærket på en sådan måde, at en angivelse af denne mærkning på certifikatet er tilstrækkelig identifikation af materialet.
Originalcertifikaterne skal tilstilles tilsynet.
Samtlige omkostninger i forbindelse med aftagningen skal være inkluderet i
tilbudet.
Stålet aftages i overensstemmelse med DS/EN 110204, værksattest 2.2.
4.5.3

Udførelse

4.5.3.1 Nedbringningsarbejder
Nedbringningsarbejdet skal ledes af en ikke-akkordlønnet formand, kyndig i
sådant arbejde.
Entreprenøren forestår valg af egnet materiel. Valget skal forelægges tilsynet,
inden nedføring påbegyndes.
Nedføring af spunsvægge skal ske på en sådan måde, at spunsprofiler og låsetæthedssystem ikke beskadiges.
Entreprenøren skal foretage de fornødne foranstaltninger og bærer det fulde
ansvar for spunsvæggenes stabilitet m.v. under arbejdets udførelse.
Det påhviler entreprenøren, at føre journal over de enkelte jern. For hvert 5.
dobbeltjern skal der føres fuld journal. Ved anvendelse af faldhammer føres
rammejournal med registrering af slag/nedsynkning. Ved anvendelse af nedvibrering registreres nedsynkning pr. tid samt evt. uregelmæssigheder.
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Det påhviler entreprenøren at nedbringe spunsvægsjernene, uden at der sker
brud i disse, eller at de på anden måde beskadiges f.eks. går ud af lås. Nedbringningen må derfor ikke være hårdere end angivet i DS 415.
Ved nedbringning af spunsvægge skal anvendes rammestræk af passende solid
konstruktion, således at spunsvæggens placering og retning holdes indenfor
±50 mm fra den teoretiske flugt. Nedbringning uden brug af rammestræk vil
ikke blive tilladt.
Før nedbringningsarbejdet påbegyndes skal entreprenøren i form af en arbejdsprocedure overfor tilsynet redegøre for, hvorledes rammestrækket udformes,
hvorledes ovennævnte nedbringningstolerance vil blive sikret, og hvorledes
nedbringningen vil finde sted.
Såfremt der benyttes faldhammer, skal hammerens vægt om nødvendigt kunne
øges til mindst 2 x spunsplankernes vægt. Der skal anvendes et til jernet passende rammehoved.
Spunsvægsjernene må ikke have større sideværts hældning end 1:100. Spunsvægsjern skal i øvrigt rammes nøjagtigt såvel med hensyn til placering som til
hældning. Jernene skal have tvangsfri indgriben i låsene og må ikke være klemt
eller vredet.
Spunsjernene skal mindst nedbringes til de på tegningerne angivne spidskoter
og topkoter. Tolerance for spunstop ± 50 mm.
Hvis man ved nedbringningen bemærker unormal modstand i et jern, skal man
gå videre til nabojernet og om muligt nedbringe dette til den ønskede dybde,
hvorefter man på ny skal søge at nedbringe det standsede jern gennem forhindringen. Der må ikke uden tilsynets tilladelse kappes jern, som ikke har kunnet
nedbringes til den foreskrevne dybde.
Hvis man under nedbringning i eksisterende bund træffer store sten, eksisterende konstruktioner eller lignende, der hindrer korrekt ramning, skal entreprenøren fjerne disse hindringer i samråd med tilsynet
Ved retningsændringer anvendes færdige bukkede hjørnejern eller påsvejste
låse. Entreprenøren skal fremkomme med forslag til udførelse af retningsændringer som skal kunne accepteres af tilsynet.
Spunsen skal være sandtæt og vandtæt. Eventuelle låsesprængninger eller andre
utætheder, som efter nedbringningen måtte forekomme, skal udbedres af entreprenøren på en måde, der kan godkendes af tilsynet.
4.5.3.2 Diverse arbejder
For at sikre elektrisk kontinuitet skal alle stålspunsjern ved top af låse sammensvejses med en svejsesøm på minimum 100 mm længde.
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For overvågning og evt. tilslutning til det nuværende katodisk beskyttelsessystem for den afgrænsende spuns skal der fra hvert stålrør for testcelle og fra
hver 3- og enkelt-testcellet spuns i terræn lægges et kabel som føres ind i teknikbrønden ved depotet. Ligeledes skal der fra opragende stålrør fastgjort til
eksist. afgrænsende spuns (ved sydøstlige hjørne E på top af havdiget) lægges
et kabel i terræn som føres ind i teknikbrønden ved depotet.
I teknikbrønden føres kabler op i en ABS monteringskasse IP65 med tætsluttende pakforskruninger til hvert kabel. Monteringskasse skal leveres med fastmonteret række(skille)klemmer til hvert kabel. Placering af indføring og monteringskasse fastlægges i samråd med tilsynet.
Kabler leveres som 4 x 10 mm2 standard installationskabel (som fabrikat NKT i
bly- og klorparafinfri type NOIK).
Kabler placeres 600 mm under terræn (over eksist. plastmembran). Over alle
kabler lægges et 100 mm bredt rødt dækbånd og ca. 200 mm herover lægges et
rødt markeringsbånd. Begge i godkendt udførelse.
Hver kabelleder fæstnes til stålemnet med robust elektrisk forbindelse. Forbindelse til testceller og opragende stålrør udføres med Pin Brazing (termisk svejsning) eller robust påboltet kobberkabelsko. Alle Pin Braze svejsninger eller påboltede stelforbindelser korrosionsisoleres ved forsegling med Braze Guard
eller epoxymaling. Alle forbindelser kontrolleres visuelt for robusthed og god
elektrisk forbindelse.
I monteringskasse i teknikbrønd skal kabler påføres solid opmærkning med kabelnumre som skal være vejrbestandige og let læselige efter endt montage.
Kabler skal afsluttes i en klemrække.
Alle pakforskruninger og gennemføringer forsegles supplerende med plastisk
fugemasse for at forhindre indtrængen af vand, sand og snavs.
4.5.4

Kontrol

Kontrol af tæthed
Umiddelbart efter etablering af testcellerne vil de udførte testcellers tæthed i
bygherrens regi blive kontrolleret ved en sænkning af grundvandsspejlet i hver
enkelt testcelle. Grundvandsspejlet i testcellen sænkes til 1,0 m under grundvandsspejlet udenfor den enkelte testcelle. Dvs. hver testcelle skal tæthedsprøves separat, så tætheden af en spunsvæg mellem 2 testceller også tæthedsprøves. Efter nedsænkningen logges grundvandsspejlet i hver celle i en periode på
7 dage. Når der er taget hensyn til vandrentensionen fra den umættede zone må
grundvandsspejlets stigningshastighed maksimalt være 3 cm/døgn, svarende til
en indstrømning på 1 m³/døgn i en 10x10 m² testcelle ved en effektiv porøsitet i
jorden på 0,33. Ved en ændret cellestørrelse gælder stadig krav om en maksimal stigningshastighed på grundvandsspejlet på 3 cm/døgn. De nedrammede ø2
m stålrør anses for at være tætte, og der foretages derfor ingen tæthedskontrol i
rørene.
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Såfremt det viser sig at stigningshastigheden er større end de maksimale krav,
skal entreprenøren opsøge mulige lækager. Lækager udbedres efter forslag fra
entreprenøren, disse forslag skal accepteres af tilsynet inden de iværksættes.
Lækagerne udbedres så indstrømningen opfylder de stillede krav.
Til orientering kan oplyses, at lækagen ind i den afgrænsende spuns, der blev
etableret i 2006, med en samlet omkreds på ca. 600 m, nedrammet til kote ca. 11,3 m, er ca. 3 m³/døgn, ved et grundvandsspejl indenfor spunsen på kote -0,6
m. Dvs. med en indadrettet gradient på 1,0-2,0 m.
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ANDRE ARBEJDER

13.1

Belægningsarbejder på forsøgsområde
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13.1.1 Alment
Arbejdet omfatter udførelse af pladsbelægning på det indhegnede areal som vist
på tegninger.
Belægning udføres med 250 mm stabilt grus, SG II, som udlægges i afdækningsandet over depotet.
SAB for stabile grusbærelag er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for
"Ubundne bærelag af stabilt grus" af november 2003.
I SAB er indført 13.1 i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.
13.1.2 Materialer
Materialet skal opfylde kravene til SG kvalitet II. Indholdet af hårde kalksten
må højst udgøre 10%. Blødere bjergarter må ikke forekomme. Der må ikke leveres genbrugsmaterialer.
13.1.3 Udførelse
Såvel underliggende sandfyld i min. 300 mm tykkelse som stabilt grus skal
komprimeres til min. 95% Modificeret Proctor målt efter Isotopsonde-metoden.
Gennemsnittet af 5 på hinanden følgende målinger skal således være større end
95%, og ingen enkeltværdier må være mindre end 94%.
13.1.4 Kontrol
Sigtekurver skal ved rapportering indtegnes i et diagram, der angiver tolerancegrænser, omkring fillersigten og sigtestørrelser, jf. krav i AAB, afsnit 2.2.1.
Entreprenøren skal udføre min. 2 serier af 5 stk. komprimeringskontroller for
hhv. sandfyld og stabiltgrus. Placering fastlægges i samråd med tilsynet.
Efter udlægningen skal entreprenøren aflevere dokumentation for, at de geometriske krav er overholdt.
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13.2

Indhegning af forsøgsområde

13.2.1 Alment
Entreprenøren skal levere og etablere et min. 2 m højt hegn omkring det befæstede areal for demonstrationsforsøg. Hegnet skal forsynes med en dobbeltfløjet
2 x 2,5 m svingport.
Entreprenøren skal i den 3-årige periode hvor demonstrationsforsøgene pågår
forestå drift og vedligehold af hegnet. Bygherren vil i denne periode holde øje
med hegnet og meddele entreprenøren evt. uregelmæssigheder. Entreprenøren
skal på forlangende efterfølgende indenfor en uge udbedre hegnet.
Ved afslutningen af den 3-årige periode skal entreprenøren nedtage og fjerne
hegnet inkl. evt. fundamenter.
13.2.2 Materialer
Entreprenøren skal fremkomme med forslag til hegnets udformning som skal
kunne accepteres af bygherren. Hegnet skal have den fornødne stabilitet under
hensyntagen til den udsatte beliggenhed og have den fornødne robusthed i det
aggressive korrosionsmiljø i den 3-årige periode.

13.3

Container til mandskab og opbevaring

13.3.1 Alment
Arbejdet omfatter levering og opstilling af container til mandskab og opbevaring under udførelse af demonstrationsforsøg med tilhørende el- og vandinstallationer. Bygherren vil i eget regi efterfølgende indrette containeren med resterende installationer og tilslutninger.
Arbejdet omfatter:
-

Levering, overfladebehandling og opstilling af 40 fods container

-

Fremføring af el og vand fra den nærliggende teknikbrønd til container

-

Elinstallationer i container herunder tavle med sikringsgrupper og HPFIrelæ samt 230 V stik

-

Levering og nedgravning af tømbar 250 l beholder/tank for opsamling af
spildevand fra container

Elinstallationer
Nedennævnte almengyldige dokumenter danner grundlag for såvel afgivelse af
tilbud som overdragelse og udførelse af arbejdet.
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-

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer gældende
udgave.

-

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektrisk materiel på maskiner.

-

Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB) afsnit 13-1 til 13-4, Lavspændingstavler
(gældende udgave).

Arbejdet skal udføres af autoriseret elinstallatør som skal have en kvalificeret
arbejdsledelse og det for arbejdets korrekte udførelse antal faguddannede folk.
Vandinstallationer
Normer for vandinstallationer DS 439 er gældende for arbejdet.
Arbejdet skal udføres af en autoriseret vandmester.
13.3.2 Materialer
Container
Container skal leveres som en 40 fods skibscontainer (udvendige mål L x B x H
= 12,19 x 2,44 x 2,59 m), Container skal fremstå lugtfri, uden skader og væsentlig korrosion.
Inden levering skal containeren overfladebehandles fuldstændig på værksted
med et højt kvalitets malingssystem i henhold til DS/EN ISO 12944-2. Korrosionskategori C5-M med høj holdbarhed (over 15 år). Ralnr. for dækfarve vil
blive oplyst af bygherren.
Låge skal forsynes med hængelås.
Elinstallationer
Kabel leveres som 4 x 10 mm2 standard installationskabel (som fabrikat NKT i
bly- og klorparafinfri type NOIK).
Tavle i container udformes med HPFI fejlstrømsafbryder og 2 x automatsikring
13A,4-pol.
Der leveres og monteres 4 stk. 230 V stikkontakter i container.
Vandinstallationer
40 mm PEM-rør skal være efter DS 2119, tryktrin 10 til samling med VAgodkendte fittings.
Afløbsinstallationer
Entreprenøren skal fremkomme med forslag til min. 250 l tømbar opsamlingstank for spildevand som skal forelægges tilsynet for accept.
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13.3.3 Udførelse
Container
Container skal opstilles på betonklodser eller tilsvarende udlagt i stabilt grus
belægning. Entreprenøren skal fremkomme med forslag til sikring af containerens stabilitet under hensyntagen den udsatte beliggenhed på stranden. Forslaget skal forelægges for tilsynet for dennes accept.
Elinstallationer
Fra bestående installationer i teknikbrønden føres kabel i terræn frem ind i container og afsluttes her i ny tavle med sikringsgruppe og HPFI-relæ.
Kabel placeres 600 mm under terræn (over eksist. plastmembran). Over kabel
lægges et 100 mm bredt rødt dækbånd og ca. 200 mm herover lægges et rødt
markeringsbånd. Begge i godkendt udførelse.
I container skal fremføres elinstallation for stikkontakter. Placering fastlægges i
samråd med tilsynet.
Vandinstallationer
Normer for vandinstallationer DS 439 er gældende for arbejdet. Arbejdet skal
udføres af en autoriseret vandmester.
Der skal etableres anordning for tømning af vand i installationer i container.
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Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)
Arbejdet betales dels efter tilbud og dels efter regning. (Ved betaling efter regning anvendes dog tilbudte timelønninger og materiellejepriser).
I det følgende er arbejderne henført til de to kategorier med betegnelserne (T)
henholdsvis (R). De behandles i efterfølgende afsnit.
A. Tilbudsarbejder (T)
B. Regningsarbejder (R)

A

TILBUDSARBEJDER (T)

0.1

Generelt

Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten samt almindelige og specielle bestemmelser
vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster og underposter.
Alle mængder er fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål uden
spild) i henhold til SAB, tegninger og AAB, medmindre andet er defineret under den enkelte post/underpost.
Mængdeændringer (jf. AB 92 § 14 og TAB 92 ad § 14) bestemmes efter de
samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder.
Priserne under de enkelte poster, henholdsvis underposter, skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne
prøver, dokumentationer, beregninger m.v., såfremt disse ikke afregnes under
særlige underposter, samt spild, eventuelle mermængder ud over de teoretiske
m.v. samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder
miljømæssige foranstaltninger.
Endvidere skal priserne under de enkelte poster omfatte samtlige ydelser til de i
SAB og ramme til Plan for sikkerhed og sundhed anførte foranstaltninger ved
arbejde med forurenet jord mv..
For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive
aktuelle under udførelsen, er fastsat fiktive mængder.
For ydelser, hvor mængderne ikke har kunnet fastsættes endeligt på forhånd, er
fastsat skønnede mængder.
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Skønnede mængder er anført for:
_____________________________________________________________
Underpost
Betegnelse
Variationsprocent
______________________________________________________________________
1.2
Tillæg til drift af arbejdsplads m.v.
+ 100/ - 100
2.1.2

Niveauregulering af gl. undersøgelsesboringer

+ 100/ - 100

2.2

Råjordsarbejder

+ 50/ - 50

2.3.1

Bentonitmåtter (2 lag)

+ 50/ - 50

2.3.2

Tilslutning af eksist. plastmembran til testceller
(bentonitgranulat)

+ 50/ - 50

Levering og nedbringning af stålrør
(min. ø2000 mm, t = 12 mm)

+ 100/ - 100

Levering af spuns som Arcelor AZ 13 10/10
med låsetætning eller tilsvarende profil

+ 50/ - 50

4.1.2

4.2.2

4.2.3

Levering af hjørnejern som Arcelor C 9, l = 15 m
eller tilsvarende profil
+ 50/ - 50

4.2.4

Levering af hjørnejern som Arcelor C 14, l = 15 m + 50/ - 50
eller tilsvarende profil

4.2.5

Nedbringning af spuns, inkl. tilpasning og tilslutning

4.3.1

Kabler fra testceller til teknikbrønd

+ 100/ - 100

4.3.2

Kabel fra afgrænsende spuns til teknikbrønd

+ 100/ - 100

13.1.1

250 mm stabilt grus, SG II

+ 50/ - 50

13.2

Indhegning af forsøgsområde

+ 100/ - 100

+ 50/ - 50

16-17
Regningsarbejder
+ 100/ - 100
_______________________________________________________________________

De endelige mængder for ovennævnte skønnede poster/underposter bestemmes
som beskrevet i hvert enkelt tilfælde. De angivne variationsprocenter er gældende for den indgåede entreprisekontrakt uanset mer- eller mindreydelser, jf.
SB.
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Tilbudslistens poster

Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og
ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte poster, henholdsvis underposter. De
nedenfor angivne numre refererer til tilbudslistens post-/underpostbetegnelser.

1

Arbejdsplads m.v.

Beløbet under nedennævnte underposter vil blive udbetalt med 75% efter etablering, og 25% efter rømning.
1.1

Indretning og rømning af arbejdsplads

Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og
installationer, til adgangs- og arbejdsveje, til faciliteter på arbejdspladsen ved
arbejde med forurenet jord som nævnt i SAB og Plan for sikkerhed og sundhed
m.v., til samtlige ydelser som anført i SAB afsnit 0, Styring og samarbejde samt
til nødvendige generelle interimsforanstaltninger, herunder færdselsregulerende
foranstaltninger m.v. og retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning.
De faciliteter, der etableres under denne post, skal uden ekstrabetaling være til
rådighed for regningsarbejder (R).
Den faste sum må ikke overstige 10 % af den samlede tilbudssum.
1. 2

Tillæg til drift af arbejdsplads m.v.

Forlænges driftsperioden for arbejdspladsen på grund af ekstraarbejder, for
hvilke der indrømmes tidsfristforlængelse, betales dette pr. arbejdsdag med enhedsprisen. Inkluderet i posten skal være fortsatte foranstaltninger for sikkerhed
og sundhed.

2

Jordarbejder

Under de enkelte poster skal medtages udgifter til alle nødvendige ydelser, udgravning, transport, indbygning og komprimering, udsætning, bortskaffelse,
henlægning i depot samt levering af fyld m.v. Endvidere skal nødvendige afstivninger, pumpning og normale tørholdelsesforanstaltninger være inkluderet.
Rydningsarbejder skal ligeledes være inkluderet, medmindre andet er specielt
angivet.
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2.1.1

Rydning

Den faste sum skal omfatte fjernelse og bortskaffelse af affald og lignende,
samt overskydende materialer som ikke er genanvendelige. Retablering efter
rydning skal være inkluderet.
Beløbet vil blive udbetalt efter fjernelse af materialer og evt. materiel.
2.1.2

Niveauregulering af gl. undersøgelsesboringer

Enhedsprisen skal omfatte samtlige ydelser til niveauregulering af gamle undersøgelsesboringer som nævnt i SAB afsnit 2.2.5 herunder levering og montering af betonrør og betondæksel, overskæring af pejle-/filterrør inkl. afpropning
samt bortskaffelse af materialer inkl. deponiafgift.
2.2

Råjordsarbejder

Ved udgravning opmåles efter afgravningsvolumen, for tilfyldning efter teoretisk nettovolumen i påfyldning under hensyn til de på tegningerne eller i betingelserne angivne teoretiske grænser.
Udgravning for ledninger og brønde er ikke medregnet i de opgivne mængder
(udgifterne hertil skal medtages under de pågældende underposter).

2.2.1
2.2.2

Afgravning og genindbygning for testceller af stålrør
Afgravning og genindbygning for testceller af spuns

Enhedspriserne skal inkludere samtlige ydelser i forbindelse med afgravning
for udførelse af stålrørs- og spunsarbejder, midlertidig deponering af sandfyld
og genindbygning af sandfyld inkl. komprimering.
Posten skal inkludere skæring og fjernelse af eksist. plastmembran ved testceller som vist på tegninger.
Mængden for post 2.2.1 og 2.2.2 afregnes henholdsvis pr. rør og pr. spunscelle.
2.2.3

Afgravning for planum til SG-belægning

Enhedsprisen skal inkludere samtlige ydelser i forbindelse med afgravning for
udførelse af SG-belægning og genindbygning af sandfyld på stranden inkl.
komprimering.
2.3

Membran over testceller

2.3.1

Bentonitmåtte (2 lag)

Enhedsprisen skal inkludere samtlige ydelser i forbindelse med levering, indbygning, og kontrol af bentonitmåtter i 2 lag over testceller jf. SAB afsnit 2.7
og tegninger.
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Mængden opgøres som nettoareal af 2 lag måtter. Overlæg og ombukninger
medregnes ikke.
2.3.2

Tilslutning af eksist. plastmembran til testceller
(bentonitgranulat)

Enhedsprisen skal inkludere samtlige ydelser i forbindelse med levering og
indbygning af bentonitgranulat.
Mængden fastsættes som længde af spunscelle (beregnet som længde i centerline spunsvæg) i h.t. projekttegninger.

4

Fundering

4.1

Testceller af stålrør

4.1.1

Anstilling for nedbringning af stålrør

Den faste sum skal indbefatte transport og leje af rammegrej samt fornøden
transport inden for arbejdsområdet m.v.. Der vil kun blive ydet betaling for én
anstilling.
Posten skal kunne udgå mod fuld reduktion.
4.1.2

Levering og nedbringning af stålrør (min. Ø 2000 mm,
t = 12 mm)

Enhedsprisen skal inkludere samtlige ydelser i forbindelse med levering og
nedbringningens udførelse (herunder renskæring, skærpning og evt. sammensvejsning af rør).
Mængden fastsættes til teoretisk nødvendige stålrørslængder. Overlængder af
hensyn til nedbringning, renskæring mv. skal være indeholdt i enhedsprisen og
medtages ikke i afregningsmængden.
4.2

Testceller af spuns

4.2.1

Anstilling for nedbringning af spunsvægge

Den faste sum skal indbefatte leje og transport af rammegrej, fornøden transport indenfor arbejdsområdet m.v. Der vil kun blive ydet betaling for én anstilling.
4.2.2

Levering af spuns som Arcelor AZ 13 10/10 med
låsetætning eller tilsvarende profil

Posten omfatter levering af spuns på pladsen med tilhørende låsetætning.
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Mængden fastsættes som teoretisk areal af spunsvæggen (beregnet som højde x
længde i centerline) i h.t. projekttegninger.
4.2.3
4.2.4

Levering af hjørnejern C 9, l = 15 m eller tilsvarende profil
Levering af hjørnejern C 14, l = 15 m eller tilsvarende
profil

Posterne er tillægspriser til post 4.2.2.
4.2.5

Nedbringning af spuns inkl. tilpasning og tilslutning

Enhedsprisen skal inkludere samtlige ydelser til nedbringning, svejsning og
afkortning, tilpasning og interimsfastholdelse m.v.
Posten skal ligeledes indbefatte samtlige ydelser til svejsning af spunslåse som
anført i SAB afsnit 4.5.2.2 under diverse arbejder samt levering og påsvejsning
af stålrør for markering af cellehjørner og celleinddeling.
Mængden fastsættes som teoretisk areal af spunsvæggen (beregnet som højde x
længde i centerline) i h.t. projekttegninger.
4.3

Diverse arbejder

4.3.1
4.3.2

Kabler fra testceller til teknikbrønd
Kabel fra afgrænsende spuns til teknikbrønd

Enhedspriserne skal inkludere samtlige ydelser til levering, lægning og tilslutning af kabler mv. som anført i SAB afsnit 4.5.2.2 under diverse arbejder.
Enhedspriserne skal endvidere omfatte samtlige ydelser til udgravning, tilfyldning, komprimering, regulering til foreskrevet profil samt indbygning af tiloversbleven fyld på stranden.
Mængden fastsættes som den vandrette afstand fra henholdsvis testceller til
teknikbrønd og fra opragende stålrør fastgjort til eksisterende afgrænsende stålspuns til teknikbrønd.

13

Andre arbejder

13.1

Pladsbelægning på forsøgsområde

13.1.1

250 mm stabilt grus, SG II

Enhedsprisen skal omfatte samtlige ydelser til levering og indbygning af stabiltgrus inkl. komprimering i h.t. SAB.
Mængden opgøres i m2 synlig teoretisk overflade.
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Indhegning af forsøgsområde

13.2.1

Etablering af hegn, h = 2 m
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Enhedsprisen skal omfatte samtlige ydelser til levering og opsætning af hegn
som anført på tegninger og i h.t. SAB afsnit 13.2.
13.2.2

Dobbeltfløjet svingport, 2 x 2,5 m

Enhedsprisen skal omfatte samtlige ydelser til levering og opsætning af svingport som anført på tegninger og i h.t. SAB afsnit 13.2.
13.2.3

Drift og vedligeholdelse af indhegning

Enhedsprisen skal omfatte samtlige ydelser til drift og vedligehold af hegn og
port som anført i SAB afsnit 13.2.
Posten vil blive udbetalt ved afslutningen af hvert kalenderår.
13.2.4

Nedtagning af indhegning

Den faste sum skal omfatte samtlige ydelser til nedtagning og fjernelse af hegn
og porte inkl. retablering af terræn i trace for hegn.
13.3

Container til mandskab og opbevaring

13.3.1

Levering og opsætning af 40 fods container

Den faste sum skal omfatte samtlige ydelser til levering, overfladebehandling
og opsætning af container som anført i SAB afsnit 13.3.
13.3.2

El- og vandforsyning til container

Den faste sum skal omfatte samtlige ydelser til levering og fremføring af elkabel og vandledning i terræn (sandafdækning) fra eksist. teknikbrønd til container, tilslutning til bestående installationer i teknikbrønd, levering og etablering
af gruppetavle (HPFI og 2 sikringsgrupper) i container samt indføring af vandledning i container med spærre- og tømmeventil som anført i SAB afsnit 13.3.
Den faste sum skal endvidere omfatte samtlige ydelser til udgravning, tilfyldning, komprimering, regulering til foreskrevet profil samt indbygning af tiloversbleven fyld på stranden.
Posten skal kunne udgå mod fuld reduktion.
13.3.3

250 l opsamlingstank

Den faste sum skal omfatte samtlige ydelser til levering og nedgravning af opsamlingstank.
Posten skal kunne udgå mod fuld reduktion.

P:\59501A\3_PDOC\DOC\Udbudsmaterale testceller\TAG.doc

TAG side 64

NorthPestClean – Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

15

Øvrige ydelser

Den faste sum skal inkludere alle andre efter entreprenørens vurdering for entreprisens fuldførelse nødvendige arbejder og leverancer i henhold til tegninger,
beskrivelse og betingelser.
Såfremt der anføres et beløb under denne post, skal arten af de pågældende
ydelser angives af entreprenøren på tilbudslisten.
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REGNINGSARBEJDER (R)

For delarbejder, der betales efter regning gælder neden anførte betalingsbetingelser:

0.1

Generelt

0.1.1

Arbejdsløn

Denne godtgøres med det i entreprenørens tilbud angivne timebeløb for formænd, specialarbejdere og faglærte arbejdere.
Heraf afholdes lønudbetaling, de i SB ad § 14, stk. 4, afsnit a) nævnte sociale
udgifter, entreprenørens administration, tilsyn, fortjeneste m.v., alle opholdsog befordringsudgifter samt udgifter, der ikke dækkes af de i nærværende afsnit
under pkt. 0.1.1.-0.1.4. nævnte godtgørelser.
Eventuelle overarbejdstimer betales med samme beløb. Såfremt tilsynet forlanger, at der udføres arbejde uden for normal arbejdstid, betales der dog overenskomstmæssigt overtidstillæg inkl. deraf afledede sociale ydelser + 22% administrationstillæg.
Såfremt en formand leder såvel regningsarbejder som tilbudsarbejder, godtgøres kun den på regningsarbejdet faldende del af formandslønnen. Ved fordelingen af formandslønnen lægges antallet af de ved de to arbejder beskæftigede
folk til grund.
0.1.2

Materialer og forbrugsgods

Dette godtgøres som angivet i SB ad § 14, stk. 4, afsnit b).
Eksempelvis nævnes, at skærpning af mejsler regnes som forbrugsgods, mens
dyser på sandblæsningsmateriel hører til dette og skal vedligeholdes, jf. TAG,
afsnit B.
0.1.3

Lejegodtgørelse for materiel

Dette godtgøres med de i entreprenørens tilbud angivne enhedspriser, jf. TBL.
Driftsmidler afregnes som forbrugsgods.
Materiel, som ikke indgår i tilbudet, jf. TBL, betales med en godtgørelse, som
aftales forud for arbejdets udførelse under hensyn til normale markedspriser.
0.1.4

Regningsbeløb

Dette godtgøres som angivet i SB ad § 14, stk. 4, afsnit b) og d).
Underentreprenører, der udfører de arbejder, der er listet på omstående side under "Tilbudslistens poster (R)" er i øvrigt underkastet de foranstående bestemmelser 0.1.1-0.1.3 og efterfølgende 0.1.5.
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0.1.5

Dokumentation

Tilsynet skal under udførelsen af regningsarbejder have lejlighed til at føre løbende kontrol med samtlige medgående arbejdstimer og materialer m.v. Entreprenøren skal hver måned fremsende specificeret regning over udført regningsarbejde med tilhørende bilag til dokumentation for de afholdte udgifter.

0.2

Tilbudslistens poster

Nedenfor er angivet hvilke arbejder, der afregnes som regningsarbejder:
•
•

Evt. omlægning af forsyningskabler og -ledninger.
Diverse arbejder.

16

Arbejdsløn ved regningsarbejder (R)

16.01-03
Betales med en enhedspris pr. time, jf. TAG, afsnit B, pkt. 0.1.1, Arbejdsløn.

17

Materiellejepriser ved regningsarbejder
(R)

Betales med de tilbudte enhedspriser pr. time, jf. TAG, afsnit B, pkt. 0.1.3., Lejegodtgørelse for materiel.
I alle nævnte lejesatser er indeholdt samtlige udgifter til vedligeholdelse,
istandsættelse og fornyelse af det pågældende materiel.
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Bilag 1: Standardformular for sikkerhedsstillelse
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STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE

Bygherre:

Entreprenør:

Entreprise:

Kontraktdato:
Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for bygherren et beløb af
…………………………………………………………………………………………kr.
skriver:…………………………………………………………………………………..kroner,
der skal tjene til sikkerhed for bygherren i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine forpligtigelser i forbindelse med ovennævnte arbejder i henhold til de for arbejdet gældende betingelser
m.v.
Sikkerhedsstillelsen nedskrives efter kontraktens bestemmelser. Den frigives, når entreprenørens
forpligtigelser er opfyldt.
Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i AB 92, § 6, stk. 7.
Beslutning truffet i henhold til AB 92, § 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten.
Bygherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser.

……………………….….den………………………2010

..........................................................
(garantens underskrift)
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Bilag 2:
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1

Plan for sikkerhed og sundhed

1.1

Generelt

Denne plan for sikkerhed og sundhed er gældende for etableringen af testcellerne i forbindelse med NorthPestClean projektet i tidsrummet september 2010 –
december 2013. Selve etableringen af testcellerne og det tilhørende arbejde vil
foregå i perioden april – juni 2011.
Planen beskriver sikkerhedsorganisationen samt de sikkerhedsregler, som gælder i forbindelse med arbejde for Region Midtjylland ved Høfde 42. Planen er
udarbejdet på grundlag af udbudsmaterialet, Region Midtjyllands strategi for
sikkerhed og arbejdsmiljø i afdelingen for Jord & Råstoffer samt Arbejdstilsynets
bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 omhandlende bygherres pligter.
1.2

Generelle sikkerhedsregler

For arbejde ved Høfde 42 gælder følgende generelle sikkerhedsregler;
Arbejdsområdet, hvor der skal foregå nedbringning af spunsceller og rør, bliver
afgrænset med et hegn og der etableres skiltning af entreprenøren, således at
personale bliver gjort opmærksom på at der indenfor dette område er en øget
risiko for kontakt med forurenende stoffer.
•
1.3

Der skal altid bæres hjelm og sikkerhedssko/støvle på pladsen
Ansvarlig for planen for sikkerhed og sundhed

Ansvaret for udarbejdelse og opdatering af planen for sikkerhed og sundhed
påhviler sikkerhedskoordinatoren. Sikkerhedskoordinator på dette projekt er:
Anja Melvej, Region Midtjylland.
I forbindelse med opstart af projektet vil der blive afholdt et orienteringsmøde
for alle relevante medarbejdere fra entreprenøren samt dennes underentreprenører deltager.
Det er entreprenørens ansvar at sikre at alle egne medarbejdere samt evt. underentreprenørers medarbejdere, der fysisk kommer ved Høfde 42 er bekendte
med planen for sikkerhed og sundhed. Det er desuden entreprenørens ansvar at
sikre at alle medarbejdere; 1) har de rette værnemidler til rådighed, 2) ved hvilke værnemidler, der er påkrævet i forbindelse med forskellige arbejdssituationer, 3) ved hvordan værnemidlerne vedligeholdes og anvendes.
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1.4

Anmeldelse af pladsen til arbejdstilsynet

Bygherren anmelder byggepladsen til arbejdstilsynet ca. 1 uge før opstart. Anmeldelsen er vedlagt i bilag 1.

2

Parterne

Projektets parter;
Bygherre

Region Midtjylland, Jord & Råstoffer
Lægårdvej 12R, 7500 Holstebro
Tlf.: 87 28 52 48 / 21 74 67 32
Kontaktperson: Børge Hvidberg

Bygherrens tilsyn

COWI
Thulebakken 34, 9000 Aalborg
Tlf.: 99 36 77 52 / 29 23 77 52
Kontaktperson: Claus Quist Nielsen

Entreprenør

?????

Underentreprenør

?????

Sikkerhedskoordinator

Anja Melvej, Jord & Råstoffer
Lægårdvej 12R, 7500 Holstebro
Tlf.: 87 28 52 19 / 24 59 75 24

Listen vil løbende blive udvidet/suppleret med navne og adresser på evt. underleverandører mv.

3

Sikkerhedsorganisation

3.1

Organisation

Sikkerhedsarbejdet i projektet vil løbende blive koordineret/justeret gennem
sikkerhedsmøder. På de koordinerende møder behandles forhold som f.eks. adgangsveje, affald, vand- og el, toiletfaciliteter, hændelser mv. Personer i sikkerhedsorganisationen er forpligtet til at deltage i de koordinerende sikkerhedsmøder.
Sikkerhedskoordinatoren vil varetage bygherres forpligtigelser for afgrænsning
og koordinering af sikkerhedsarbejdet.
Entreprenøren og evt. underentreprenører skal bidrage med medarbejdere til
sikkerhedsorganisationen. Personerne skal have gennemgået den lovpligtige

Side 2

NorthPestClean: Plan for sikkerhed og sundhed

arbejdsmiljøuddannelse. Ved opstartsmødet skal sikkerhedsorganisationen fastlægges og ansvarsfordelingen skal aftales. Før projektet påbegyndes vil ansvarsfordelingen omkring, drift, vedligeholdelse og nedtagning af sikkerhedsforanstaltninger blive indført i planen for sikkerhed og sundhed.
Sikkerhedsorganisation;
Sikkerhedskoordinator

Anja Melvej, Jord & Råstoffer
Lægårdvej 12R, 7500 Holstebro
Tlf.: 87 28 52 19 / 24 59 75 24

Daglig ledelse, entreprenør

?????

Sikkerhedsrepræsentanter

?????

3.2

Afholdelse af sikkerhedsmøder

De koordinerende sikkerhedsmøder afholdes i tilknytning til byggemøderne.
Deltagerne omfatter som minimum sikkerhedsorganisationen.
Punkter til dagsorden;
1.

2.

3.

Godkendelse af referat mv.
a.

Forløb siden sidste møde

b.

Bemanding

c.

Hændelser, uheld mv.

Plan for sikkerhed og sundhed
a.

Revision

b.

Forventede aktiviteter

c.

Evt. instruktion til nye personer på pladsen

Sikkerhedsmæssige problemer
a.

Processer med sikkerhedsrisiko

b.

Adgangsveje

c.

Sanitære forhold

d.

Oprydning, vedligehold

4.

Eventuelt

5.

Næste møde

Der kan indkaldes til ekstraordinært sikkerhedsmøde i forbindelse med alvorlige
(nærved) arbejdsulykker eller efter behov. Sikkerhedskoordinatoren indkalder til
alle typer af sikkerhedsmøder og udarbejder skriftlige referater, som udsendes
senest 3 dage efter mødets afholdelse.
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4

Tids- og arbejdsplan

Tids- og arbejdsplan for anlægsarbejdets faser findes i bilag 3 (udarbejdes af
entreprenøren)

5

Bestemmelser vedr. byggepladsen

5.1

Beliggenhed og adgangsforhold

Lokalitetens beliggenhed og adgangsveje fremgår af oversigtsplanen, jf. Oversigtsplan, tegn. nr. 59501B-10.
I kulhuset findes toilet- og badefaciliteter. Forurenede værnemidler må ikke
medtages i kulhuset.
5.2

Hegn

Arbejdsområdet indenfor høfdedepotet vil blive indhegnet og dermed lukket for
offentlig adgang gennem hele anlægs- og projektperioden. Hegnet vil blive opsat
i forbindelse med etableringen af testcellerne. Hegnet vil omkranse forsøgsfeltet,
der vil være en indgangsport. Når der ikke er aktivitet på byggepladsen skal
porten aflåses.
Ansvarlig for etablering og vedligeholdelse er: Entreprenøren
Ansvarlig for aflåsning af port frem til juni 2011 er: Entreprenøren
5.3

Vand og el

Entreprenøren er selv ansvarlig for at etablere og vedligeholde de nødvendige
installationer til el og vand. Vandledninger skal forsynes med vandmåler fra aftapningssted til mandskabsvogne. I forbindelse med etablering af evt. elinstallationer skal entreprenøren angive placeringen på hovedtavler samt en procedure
for afbrydelse i tilfælde af uheld.
Entreprenøren er ansvarlig for:
•

Etablering af el til byggepladstavler med måler og til evt. mandskabsvogne

•

Opsætning/nedtagning af målere inkl. aflæsning

•

Opsætning af evt. nødvendig orienterings- og arbejdspladsbelysning
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Alle fremføringskabler skal ophænges eller nedgraves for at sikre fri og sikker
færdsel.
5.4

Telefon

Entreprenøren er selv ansvarlig for at deres ansatte har adgang til en brugbar
telefon i forbindelse med nødstilfælde. Vær opmærksom på at ikke alle teleselskaber har mobil dækning på lokaliteten.
5.5

Byggepladsfaciliteter

Entreprenøren etablerer, tilslutter, vedligeholder og rengør de nødvendige fælles
byggepladsfaciliteter. Byggepladsfaciliteterne er beskrevet i udbudsmaterialet.
5.6

Parkering

Det er muligt at parkere ved kulhuset og umiddelbar øst for havdiget, jf. generalnote 59501B-10.
5.7

Håndtering af affald

Affald, herunder emballage mv. håndteres og bortskaffes efter Lemvig kommunes regulativ for erhvervsaffald. Det er entreprenørens ansvar at opstille de
relevante containere samt foretage kildesortering før bortskaffelse. Containerne
skal tømmes med jævne mellemrum.
Særligt forurenet arbejdstøj og personlige værnemidler opsamles i lukkede beholdere. Beholderne skal afskaffes som farligt affald, der henvises til Lemvig
kommune for anvisning og anmeldelse af aflevering. Entreprenøren er ansvarlig
for at få afleveret eget farligt affald.
Evt. forurenet overskudsjord skal opbevares i lukket container. Containeren
afhentes af Cheminova efter aftale.
Opbevaring af affald må ikke give anledning til påvirkning af omgivelserne i form
af f.eks. lugt, støv eller uhygiejniske forhold. Materialer der kan fjernes af vinden skal opbevares i lukkede beholdere. Spildt affald af enhver type opsamles
straks.
Entreprenøren er ansvarlig for dagligt gennem etableringsfasen at sikre at affaldsbehandlingen foregår efter anvisningerne.
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Entreprenøren skal på forlangende kunne fremlægge dokumentation for korrekt
bortskaffelse af affald i form af køre- og vejesedler fra transportør samt kvitteringer fra modtageranlæg.
5.8

Materiale oplag og transport

Entreprenøren er ansvarlig for at alle typer materialer, kemikalier mv. opbevares
forsvarligt. Alle typer materialer skal afsættes på et stabilt og bæredygtigt
grundlag. Der skal tages højde for vindens påvirkning ved oplag og transport af
materialer på lokaliteten.
Opbevaring af kemiske stoffer og materialer skal ske i overensstemmelse med
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 44 af 22. januar 2009 om klassificering,
emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.
Sikkerhedsblade for alle stoffer og materialer, hvor disse er påkrævet, skal findes på lokaliteten.
5.9

Skiltning

Hegnet omkring byggepladsen skal skiltes med ”Adgang forbudt for uvedkommende”. Ved porten skal der desuden skiltes med ”forurenet område” samt
”påbud om brug af personlige værnemidler”. OBS: skiltene skal blive hængende
gennem hele projektperioden dvs. frem til december 2013.
Ansvarlig for skiltning samt vedligehold heraf er: Entreprenøren.
5.10 Eksisterende ledninger
Bygherren bidrager med ledningstegninger over eksisterende ledninger, jf. udbudsmaterialet.
5.11 Personlige værnemidler
Personlige værnemidler skal opfylde de sikkerheds- og sundhedskrav, der er
fastsat i bekendtgørelse nr. 942 af 16. december 1998 om brug af personlige
værnemidler.
Entreprenøren skal vælge metoder der generelt minimerer støv, støj og vibrationer. Det er tilladt at bruge vibration til selve nedbringningen af spuns og stålrør.
Entreprenøren skal endvidere generelt forsøge at undgå kemikalier og materialer, der kræver brug af værnemidler.
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Al direkte kontakt med forurenet jord og grundvand skal minimeres så vidt det
er muligt. Ved risiko for kontakt med forurening skal der anvendes værnemidler, som beskrevet i de udfærdigede arbejdsprocedurer.
Det er entreprenørens ansvar at sikre at alle medarbejdere (også underleverandører); 1) har de rette værnemidler til rådighed, 2) ved hvilke værnemidler, der
er påkrævet i forbindelse med forskellige arbejdssituationer, 3) ved hvordan
værnemidlerne vedligeholdes og anvendes.
5.11.1 Arbejdsprocedurer
Der skal laves arbejdsprocedurer til følgende arbejdssituationer;
Arbejdssituation

Risiko

Stoffer

Værnemidler

Anstilling og nedbringning

Håndtering af

af spuns og stålrør

tunge materialer.

Optrækning af spuns eller

Kontakt med foru-

Organofosfater

stålrør ved fejlnedramning

rening

Kviksølv

-

Nej
Ja

Metan
Arbejde med betonit-

Støv, indånding af

membraner

støv mv. Opskæ-

Støv

Ja

Ja

ring og håndtering
Opskæring og tætning af

Ophobning af gas

Metan

eksisterende membran

under membran

Lugt

Niveauregulering af gamle

Kontakt med foru-

Organofosfater

undersøgelsesboringer

rening

Kviksølv

mod spuns og rør
Ja

Metan
Forebyggelse af støjgener

Støj

-

??

Forebyggelse af lugtgener

Lugt

-

??

Forebyggelse af støvgener

Støv

-

??

Affaldshåndtering og bort-

Håndtering af

-

??

skaffelse

forurenede værnemidler, andet
farligt affald
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Proceduren skal indeholde arbejdssituationen, hvilke risicis der skal tages højde
for, typen af værnemidler, hvor disse vurderes nødvendige, samt en beskrivelse
af anvendelsen af disse mv.
Entreprenøren er ansvarlig for at udarbejde arbejdsprocedurene evt. i samråd
med sikkerhedskoordinatoren. Arbejdsprocedurerne vedlægges planen for sikker
hed og sundhed, jf. bilag 2.
5.12 Førstehjælpsudstyr
Der skal forefindes førstehjælpsudstyr i form af forbindingskasser samt øjenskylleflasker i entreprenørens mandskabsvogn samt i kulhuset. Entreprenøren er
ansvarlig for at der findes det nødvendige førstehjælpsudstyr i mandskabsvognen i etableringsfasen. Bygherren er ansvarlig for udstyret i kulhuset.
5.13 Rapportering af ulykker og hændelser
Alle ulykker med personskade, miljøuheld eller hændelser, der kunne have ført
til ulykker eller miljøforurening skal rapporteres til sikkerhedskoordinatoren
straks. Så vidt det er muligt skal der udføres tiltag så lignende ulykker ikke opstår igen.
Arbejdsulykker, som er anmeldelsespligtige efter arbejdstilsynets regler, skal
anmeldes via arbejdstilsynets blanketter.

6

Afgrænsning af sikkerhedsarbejdet

Sikkerhedsorganisationen er beskrevet i afsnit 3.1. Hver arbejdsgiver har både
sikkerheds- og arbejdsmiljø ansvar overfor egne medarbejdere. Det er den enkelte arbejdsgivers ansvar at sikre at medarbejderne kender de risicis, der er
forbundet med arbejde på lokaliteten, herunder hvilke værnemidler der skal
anvendes i forbindelse med forskellige arbejdssituationer mv.
Før opstart af arbejdet vil navne på virksomheder og personer, der er ansvarlige
for etablering, drift, vedligehold og nedtagning af div. sikkerhedsforanstaltninger
i fællesområder, blive oplyst og ført ind i planen for sikkerhed og sundhed.
Entreprenøren skal indenfor sin tilbudssum etablere, overvåge, vedligeholde,
håndhæve samt når det aftales nedtage og bortbringe enhver sikkerhedsforanstaltning i eget entrepriseområde samt i følgende fællesområder;
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•

Velfærdsfaciliteter, herunder bl.a. spise, omklædning, toiletter mv.

•

Byggepladsveje og pladser

•

Generel skiltning hvor det er påkrævet

•

Div. rækværker, afskæringer, afdækninger mv.

7

Almene forhold

7.1

Byggepladsens specifikke forhold

Byggepladsens placering og art medfører at der er særlige krav til instruktion,
vejledning og uddannelse i forbindelse med de arbejdsprocesser som kan medføre kontakt med forurenet jord og grundvand. Entreprenøren skal derfor udfærdige beredskabs- og evakueringsplaner.
7.2

Støj

Entreprenøren skal vælge materiel, der giver mindst mulig støj til brugeren.
Jævnfør arbejdstilsynets bestemmelser må ingen personer udsættes for støj
over 85dB. Ved støjende arbejder over 80dB skal der stilles høreværn til rådighed. Alle personer, som arbejder i områder med støj over grænserne, er forpligtiget til at anvende høreværn.
7.3

Støv

Entreprenøren skal være opmærksom på støv og yde støvbegrænsning ved kilden.
7.4

Ergonomi

Entreprenøren skal sørge for at manuel transport i form af løft, skub, træk mv.
af tunge materialer begrænses eller anvendes mindst muligt. Tunge løft skal
således så vidt det er muligt udføres ved hjælp af tekniske hjælpemidler. Alternativt udføres jobrotation. Adgangsveje skal løbende vedligeholdes for at sikre
sikker drift og transport med materialer og kemikalier.

8

Særlige forhold

8.1

Lokalitets specifikke forhold

Projektet medfører arbejdsprocesser med særlige krav til instruktion, vejledning
og uddannelse vedr. beskyttelse mod forureningen i luft, vand og jord samt det
specielle vejrlig, der findes i forbindelse med arbejde ved Vesterhavet.
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Entreprenøren skal derfor udfærdige arbejdsinstrukser til de forskellige typer af
arbejde for at sikre medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Der skal som minimum udfærdiges arbejdsinstrukser for de i afsnit 5.11.1 nævne arbejdssituationer.
8.2

Kemiske stoffer

Entreprenøren skal planlægge arbejde med materialer, der indeholder farlige
kemiske stoffer. Oplysninger om de enkelte materialers stoffer skal samles og
opdateres efter behov. Brugsanvisninger til produkterne skal være tilgængelige
på lokaliteten. Der skal laves arbejdsgiverbrugsanvisninger, hvor det er nødvendigt og de relevante værnemidler skal til enhver tid være tilgængelige. Entreprenøren har ansvaret for at medarbejderne ved hvordan materialerne/kemikalierne bruges og hvordan og hvilke værnemidler der skal anvendes i
forbindelse med de forskellige arbejdssituationer.
Der skal laves substitution i de tilfælde hvor der findes materialer/kemikalier,
der har samme funktion men er mindre giftige/farlige.
8.3

Arbejde med forurenet jord og grundvand

I forbindelse med arbejder med forurenet jord og grundvand er der en række
kontaktmuligheder. Kontakten sker ofte på følgende måde:
•

Hånd til mund (spisning, rygning eller lign. med snavsede hænder)

•

Hud- eller øjenkontakt (direkte kontakt med forurening)

•

Indånding af gasser

•

Indånding af støv

Til beskyttelse for ovennævnte kontaktmuligheder skal der udover en ordentlig
hygiejne anvendes egnede værnemidler. Værnemidlerne skal beskytte mod stofferne beskrevet i afsnit 8.3.1. Værnemidlerne bør, hvor der er mulighed for kontakt med forurening, som minimum være:
•

Kemikaliefast heldragt uden opslag og lommer

•

Beskyttelseshandsker

•

Sikkerhedsgummistøvler

•

Åndedrætsværn (der hvor det vurderes nødvendigt, f. eks ved lugt og
synlig forurening)

Der må ikke drikkes, spises eller ryges i forbindelse med arbejde indenfor den
afgrænsende spuns. Evt. beskyttelsesdragter og andet særligt arbejdstøj må
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ikke bæres ved indtagelse af måltider. Der skal vaskes hænder i forbindelse med
pauser samt før toiletbesøg.
8.3.1

Depotets stoffer

I forbindelse med NorthPestClean projektet skal der i 2011 etableres testceller i
form af nedbragte spuns og stålrør. Testcellerne skal etableres indenfor den
afgrænsende spuns, hvor forureningen forventes at være massiv. Dette medfører at entreprenøren må forvente at skulle arbejde i området med de mest forurenede arealer ved Høfdedepotet.
Der findes mere end hundred forskellige stoffer i depotet, der fokuseres på de
nedenstående stoffer pga. deres toksitisitet eller pga. deres kvantitet;
•

Parathion

•

Methyl-parathion

•

Ethylsulfotep

•

Malathion

•

Kviksølv (Hg(0), Hg2+)

•

Methyl-Hg (der er konstateret 19 µg/l i en vandprøve. Dimethyl-Hg,
ethyl-Hg og diethyl-Hg er ikke fundet i de to vandprøver, der er analyseret deres tilstedeværelse kan dog ikke afvises)

•

EP1-syre og EP2-syre

•

Metan (er konstateret i koncentrationer på op til 70 % i poreluften under
den eksisterende membran)

•

Flygtige chlorerede opløsningsmidler (der er konstateret indhold af TCE i
grundvandet på op til ca. 2 mg/l)

•

BTEX (der er konstateret indhold af benzen i grundvandet på op til ca. 7
mg/l, toluen op til 20 mg/l, ethylbenzen op til 3 mg/l, xylen op til 6 mg/l
og naphthalen op til 7 mg/l)
8.3.2

Organofosfater

Forureningen består hovedsagligt af organofosfater, som f.eks. Parathion. Denne
type stoffer optages både gennem mund, øjne og hud. Insektmidlet Bladan (parathion) og andre midler af typen organofosfater (fosfostigminer) har samme
virkningsmekanisme som G- og V-nervegasserne. Stofferne påvirker nervesystemet, og forgiftning viser sig ved en række symptomer, som tilsammen kaldes
"kolinergt syndrom".
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Ved let forgiftning ses øget sekretion fra svedkirtler og kirtler i bronkierne, blodtryksstigning, muskelsitren og stimulation af centralnervesystemet med angst,
mareridt og forvirring til følge. Endvidere trækker den glatte muskulatur i bronkier, tarme og blære sig sammen, hvorved der opstår åndedrætsbesvær, mavesmerter mv.
Ved alvorlig forgiftning efterfølges den voldsomme aktivering af en modsat rettet effekt, hvor puls og blodtryk falder, skeletmuskulatur lammes, og centralnervesystemet hæmmes med bevidstløshed og hæmning af vejrtrækningen til følge. Indtagelse af selv meget små mængder af parathion kan være dødelig for
mennesker.
Førstehjælp; hurtig lægelig behandling er nødvendig, også ved lettere forgiftning, idet modgift mod giftstofferne kun har effekt indenfor det første 1-2 døgn.
8.3.3

Kviksølv

Der findes store mængder af kviksølv i høfdedepotet. Methylkviksølv og phenylkviksølv kan muligvis optræde. Kviksølv kan optages ved indånding når det
er på gasform. Der kan desuden ske direkte optagelse af kviksølv gennem mund
og hud.
Symptomer ved kviksølv-forgiftning er typisk symptomer fra nervesystemet som
abnorm træthed, angst, indre uro, stressfølsomhed, søvnforstyrrelser, manglende koncentrationsevne, synsforstyrrelser, kolde hænder og fødder, hovedpine,
depression, svimmelhed, muskelsmerter, ledsmerter, hudområder med unormal
følsomhed, rystelser, allergiske problemer mv.
Førstehjælp; Tilskadekomne anbringes i frisk luft. Ethvert forsøg på at fremkalde
opkastning og indgivelse af væske til bevidstløse undlades. Hurtig lægehjælp.
8.3.4

Metan

Der er ved tidligere undersøgelser konstateret metan i høje koncentrationer i
poreluften i depotet. Methan kan udgøre en eksplosionsrisiko.
8.4

Før påbegyndelse af arbejdet

Entreprenøren har ansvaret for at instruere eget personale samt evt. underleverandører i vigtigheden af personlig hygiejne, korrekt brug af de nødvendige

Side 12

NorthPestClean: Plan for sikkerhed og sundhed

værnemidler, herunder evt. restriktioner på hvor længe de må anvendes i den
pågældende arbejdssituation.
Det skal oplyses hvilke stoffer der findes på lokaliteten, hvilke symptomer der er
forbundet med kontakt samt hvordan man skal reagere i forbindelse med forgiftning.
Der skal instrueres i brugen af værnemidler bl.a.;
•

Hvordan man sikrer sig at åndedrætsværnene er tætte

•

Hvordan der skiftes dragter, handsker mv. samt efter hvilke kriterier de
skal kasseres

•

9

Tilpasse værnemidler samt hvordan de tages på og af

Beredskabsplan

Beredskabsplanen skal udfærdiges af entreprenøren evt. i samarbejde med sikkerhedskoordinatoren. Beredskabsplanen skal beskrive organisationen, herunder
opgaver og beføjelser. Der skal udføres en procedure for indsatsen i forbindelse
med nedenstående forhold. Proceduren skal indeholde evakueringsplan og meldesystem til bygherrens tilsyn samt relevante myndigheder.
Beredskabsplanen skal som minimum omhandle følgende forhold;
•

Personskade

•

Uforudset jordforurening, herunder kontakt med forurening

•

Uforudset grundvandsforurening, herunder kontakt med forurening

•

Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak

•

Udskyl af jord mv.

•

Spild af brændstof eller kemikalier

•

Brand

•

Brud på eksisterende pumpe- og udløbsledninger

•

Støvgener

•

Særlige forhold ved arbejde med ledninger
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TILBUD
Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i ”Særlige betingelser og beskrivelser" af
januar 2011 angivne grundlag for en betaling af:
Tilbudsarbejder
Hovedpost 1-15 (overført fra side 4)

T

kr.

Regningsarbejder
Tilbud på arbejdsløn og materiellejepriser ved regningsarbejder, hovedpost 16-17 (overført fra side 5)

R

kr.______________

Samlet tilbudssum, ekskl. materialer ved regningsarbejder og moms.

kr.

.

SÆRLIGE OPLYSNINGER

Underentreprenører:
Arbejde ..............................................

Entreprenør ................................................

..............................................

................................................

..............................................

................................................

De under post 15 anførte godtgørelser dækker følgende ydelser:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Ved afgivelse af tilbud kræves tilbudslisten udfyldt med samlede summer for de enkelte arbejder samt
enhedspriser for samtlige anførte ydelser.

......................................., den ...............................
.................................................................................
(underskrift)
.................................................................................
(firma)

Tilbudsgiverens underskrift er bindende for samtlige på tilbudslisten angivne priser og oplysninger i
øvrigt.
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POST

1

BESKRIVELSE

Tilbudsarbejder

ENHED

MÆNGDE

ENHEDSPRIS

-

-

sum

dage

5

-

-

stk.

8

BELØB

POST IALT

ARBEJDSPLADS M.V.
1

Indretning og rømning af arbejdsplads

2

Tillæg til drift af arbejdsplads mv.

2

JORDARBEJDE
1

Forberedende arbejder

1.1

Rydning

1.2

Niveauregulering af gl. undersøgelsesboringer

2

Råjordsarbejder

2.1

Afgravning og genindbygning for testceller af stålrør

stk.

4

22
2.2

Af
Afgravning
i og genindbygning
i db
i ffor ttestceller
t ll aff spuns

stk.
tk

4

2.3

Afgravning for planum til SG-belægning

m³

2.980

3

sum

Membran over testceller

3.1

Betonitmåtter (2 lag)

m²

490

3.2

Tilslutning af eksist. plastmembran til testceller
(bentonitgranulat)

m

145

Overføres til næste side

COWI
P:\59501B\3_PDOC\DOC\Udbudsmateriale testceller\tbl

kr.:
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POST

BESKRIVELSE

Tilbudsarbejder

ENHED

MÆNGDE

ENHEDSPRIS

sum

BELØB

POST IALT

Overført fra forrige side
4

FUNDERING
1

Testceller af stålrør

1.1

Anstilling for nedbringning af stålrør

-

-

1.2

Levering og nedbringning af stålrør (min.ø2000 mm, t =12 mm)

m

60

-

-

2

Testceller af spuns

2.1

Anstilling for nedbringning af spunsvægge

2.2

Levering af spuns som Arcelor AZ 13 10/10 med låsetætning
eller tilsvarende profil

m²

2.100

2.3

Levering af hjørnejern som Arcelor C 9, l = 15 m eller
tilsvarende profil

stk.

4

2.4

Levering af hjørnejern som Arcelor C 14, l = 15 m eller
tilsvarende profil
p

stk.

8

2.5

Nedbringning af spuns, inkl. tilpasning og tilslutning

m²

2.100

3

sum

Diverse arbejder

3.1

Kabler fra testceller til teknikbrønd

m

295

3.2

Kabel fra afgrænsende spuns til teknikbrønd

m

31

Overføres til næste side

COWI
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POST

BESKRIVELSE

Tilbudsarbejder

ENHED

MÆNGDE

m²

3.385

m

245

ENHEDSPRIS

BELØB

POST IALT

Overført fra forrige side
13

ANDRE ARBEJDER
1
1.1

2

250 mm stabilt grus, SG II

Indhegning af forsøgsområde

2.1

Hegn, h = 2 m

2.2

Dobbelfløjet svingport, 2 x 2,5 m

stk.

1

2.3

Drift og vedligehold af indhegning

antal
måneder

31

2.4

Nedtagning af indhegning

-

-

sum

3

15

Pladsbelægning på forsøgsområde

Container til mandskab og opbevaring

3.1

Levering og opsætning af 40 fods container

-

-

sum

3.2

El- og vandforsyning til container

-

-

sum

3.3

250 l opsamlingstank inkl. afløb i container

stk.

1

-

-

ØVRIGE YDELSER
Ydelser i øvrigt, som ikke er fastsat i tilbudslistens
øvrige poster (arten angives på side 1)

Samlet tilbudssum
(overføres til side 1)

COWI
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sum

kr.
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POST

BESKRIVELSE

Regningsarbejder

ENHED

MÆNGDE

ENHEDSPRIS

BELØB

POST IALT

REGNINGSARBEJDER (R)
16

ARBEJDSLØN VED REGNINGSARBEJDER
01

Arbejdsløn ved regningsarbejder, formænd

timer

10

02

Arbejdsløn ved regningsarbejder, specialarbejdere

timer

40

03

Arbejdsløn ved regningsarbejder, faglærte arbejdere

timer

10

med trykluftværktøj

dage

2

02

Rendegraver med 2 redskaber

timer

10

03

Lastvogn 6-12 t

timer

5

04

Lastvogn med grab/kran

timer

5

05

Gummiged

timer

20

06

Gravemaskine (hydraulisk - 20 tons)

timer

10

17

MATERIELLEJEPRISER VED REGNINGSARBEJDER
01

Kompressor 3,0 - 4,0 m³, støjdæmpet

Samlet sum for regningsarbejder
(overføres til side 1)
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