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Spørgsmål og svar:  

 

Spørgsmål 1 Hvis en tilbudsgiver i sit tilbud overskrider den 

økonomiske ramme angivet i udbudsmaterialet, bevirker 

det således at tilbuddet er ukonditionsmæssigt af denne 

grund? 

Svar 1 Nej. Et tilbud, der overskrider den økonomiske ramme 

(uanset overskridelsens størrelse) bliver ikke af denne 

grund erklæret ukonditionsmæssigt. 

Spørgsmål 2 Har Region Midtjylland en bygherrerådgiver på projektet? 

Svar 2 Ja, Alectia er bygherrerådgiver for Region Midtjylland på 

projektet 

Spørgsmål 3 
Vil projektet blive gennemført hvis alle tilbud er væsent-

ligt over den økonomiske ramme angivet i udbudsmateri-

alet? 

Svar 3 
Ja, i så fald vil vi  

1. forsøge at øge projektets budgetramme 
 
2. undersøge mulighederne for at regionen kan udføre 

nogle af opgaverne, f. eks. vandprøvetagning og 
databehandling (jf. afsnit 13 i udkast til kontrakt) 

 
3. undersøge mulighederne for at reducere projektets 

udgifter, f. eks. ved at anvende billigere metoder 
og/eller ved at reducere projektets omfang, dog 
skal projektets grundlæggende elementer bibehol-
des og reduktionerne skal kunne accepteres af de 
finansierende parter 

 
De 2 sidste punkter vil blive vurderet efter udbudsproces-

sen er afsluttet og i et samarbejde med den vindende til-

budsgiver. 
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Spørgsmål 4 Vil et alternativt forslag til løsning af opgaven blive 

bedømt separat iht. udbudsmaterialets pointtildeling? - 

eller vil et alternativt forslag samt obligatorisk tilbud iht. 

Tender List blive bedømt samlet? 

Svar 4 
Det obligatoriske bud, i henhold til tender list, og et even-

tuelt alternativt forslag vil indgå i en samlet bedømmelse 

af kvaliteten i løsning af opgaven.  

Hvis der ikke afgives et alternativt forslag eller der gives 

et uinteressant alternativt forslag, så vil dette ikke vægte 

negativt i den samlede bedømmelse af kvaliteten i løs-

ningen af opgaven. Omvendt hvis der gives et interessant 

alternativt forslag, som kan bruges i implementering af 

demonstrationsforsøgene, så vil dette vægte positivt i 

den samlede bedømmelse af kvaliteten i løsningen af op-

gaven. 

Spørgsmål 5  Kan Region Midt levere ydelser i forbindelse med 

gennemførelse af projektet som f.eks. tilsyn, 

prøvetagning, databehandling, overførsel af data til 

GeoGis eller andre applikationer ? Hvorledes kan/skal 

disse ydelser kapitaliseres? Hvorledes 

skal evt. "bygherreleverancer" indarbejdes i tilbuddet ?  

Svar 5 De nævnte ydelser skal medtages i tilbudsgivers tilbud. 

Der kan blive tale om at Region Midtjylland kan overtage 

nogle af projektets delopgaver (jf. afsnit 13 i udkast til 

kontrakt), men dette vil først blive aftalt, efter 

udbudsprocessen er afsluttet, og i et samarbejde med 

den vindende tilbudsgiver. Se i øvrigt svar til spørgsmål 

3.  

Spørgsmål 6 Omkostninger til el/vand – skal disse indregnes i 
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tilbuddet? I svar "ja" – Hvilke omkostninger skal der 

indregnes herunder pris pr. kWh og m3, såfremt el/vand 

leveres fra de i udbudsmaterialet angivne installationer. 

Svar 6 Omkostninger til el og vand leveret fra de eksisterende 

installationer (jf. afsnit 05 i kontraktbilag 2) vil blive 

betalt af bygherren. Såfremt tilbudsgiver vurderer behov 

for yderligere installationer til el eller vand, skal 

etablering af disse installationer, samt levering af el og 

vand, medregnes i tilbudsgivers tilbud. 

Spørgsmål 7 Omfatter Cheminovas analysearbejde levering af 

standatfiler, som umiddelbart kan overføres til Geogis. 

Endvidere kan Cheminova levere data i regneark? 

Svar 7 
Nej, Cheminova leverer ikke standatfiler som umiddelbart 

kan overføres til GeoGis. Cheminova kan levere analyse-

resultater i regneark. 

Vær opmærksom på, at Cheminova kun leverer koncen-

trationen i ekstraktionsvæsken (eller i det neutraliseret 

grundvand) af de forbindelser der er analyseret for. Om-

regninger til fx µg/kg jord eller µg/L grundvand skal for-

tages af tilbudsgiver. 

Spørgsmål 8 Leverer Cheminova prøvetagningsemballage, køletasker 

mv. samt evt. ekstraktionsvæske til de analyser af jord- 

og vandprøver som Cheminova skal udføre. 

Svar 8 Nej. 

Spørgsmål 9 Vil Cheminova kunne udføre diverse organiske analyser i 

forbindelse laboratorieforsøg i forbindelse med 

afprøvning af Surfactanter. 
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Svar 9 Ja, Cheminova vil kunne udføre analyser på nogle 

organiske forbindelser i forbindelse med 

laboratorieforsøg med surfactanter. Forbindelserne der 

som udgangspunkt kan anlyseres for er stofferne angivet 

i Tabel 7,2 i kontraktbilag 2 

Spørgsmål 

10 

Vil det af Regions Midt forslåede produkt fra Surbec blive 

stillet gratis til rådighed til for laboratorieforsøg og evt. 

enhancementforsøg. 

Svar 10 Det af Region Midtjylland foreslåede product fra Surbec 

vil blive stillet gratis til rådighed til laboratorieforsøg. 

Omkostninger til indkøb af surfactant til in situ forsøg vil 

blive afholdt af bygherren, uanset hvilken surfactant der 

vælges. Omkostninger til indkøb af surfactant skal derfor 

ikke indregnes tilbudsgivers tilbud. 

Spørgsmål 

11 

Hvorledes prissættes forsøg med enhancement for 

surfactanter? - Spørger vurderer, at 

prisen/omkostningerne vil være afhængig af hvilket 

produkt, som skal afprøves In-Situ på lokaliteten 

Svar 11 Se svar 10 

Spørgsmål 

12 

Har Region Midt en forslag til en modtager og evt. 

erfaringspris for bortskaffelse af overskudjord i 

forbindelse med borearbejde og lign.? 

Svar 12 Det er aftalt med Cheminova at bortskaffelse af forurenet 

overskudsjord fra borearbejde og lignende kan ske via 

Cheminova.  Eventuelle omkostninger for Cheminova til 

bortskaffelse af jorden afholdes af bygherren (Region 
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Midtjylland). 

Spørgsmål 

13 

Udbudsbetingelser, pkt. 3.1 

Vi har valgt en samarbejdsform, hvor vi er rådgiver med 

et antal tilknyttede underrådgivere/-leverandører.  

Kan udbyder bekræfte, at kravene om solidarisk hæftelse 

ikke er relevante ved denne samarbejdsform? 

Svar 13 Ja 

Spørgsmål 

14 

Udbudsbetingelser, pkt. 3.1 

Kan udbyder bekræfte, at tilknyttede underrådgivere/-

leverandører ikke skal indsende generelle oplysninger 

svarende til udbudsbilag 1-4?  

Svar 14 Ja 

Spørgsmål 

15 

Technical specifications, pkt. 7.2 

Bygherren Region Midtjylland vil i henhold til 

udbudsmaterialet varetage 

arbejdsmiljøkoordinatorfunktionen på projektet og vil 

udarbejde plan for sikkerheds og sundhed på projektet. 

Hvor mange lovpligtige sikkerhedsmøder, forventes det 

at tilbudsgivers sikkerhedskoordinator deltager i? Hvor 

afholdes eventuelle møder og hvilken varighed forventes 

møderne at have? 

Svar 15 Der afholdes ét sikkerhedsmøde ved opgavens start, jf. 

Kontraktbilag 2, afsnit 7.2. Mødet afholdes ved Høfde 42, 

forventes at have en varighed på 3 timer. Efterfølgende 

vil sundhed og sikkerhed blive et fast punkt på 
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dagsordenen på ”Technical meetings” jf. Kontraktbilag 2, 

afsnit 2.1. Ordregivers sikkerhedskoordinator vil deltage i 

de ovennævnte møder, tilbudsgiver vurderer selv hvilke 

deltagere der er relevante til det enkelte møde. 

Derudover kan sikkerhed og sundhed blive et emne på 

web-meetings, jf. Kontraktbilag 2, afsnit 2.3. 

Spørgsmål 

16 

I ref. 3 (samlerapporten), bilag 15 er der beskrevet en 

række værnemidler.  

Kan udbyder angive, om det er de samme værnemidler 

som forventes anvendt i forbindelse med feltarbejdet til 

denne opgave? 

Svar 16 Nej, ikke nødvendigvis. Der henvises til Kontraktbilag 2, 

afsnit 7.2. Det er tilbudsgivers ansvar at udarbejde 

sikkerhedsinstrukser for de forskellige 

arbejdssituationer, herunder beskrivelse af hvilke 

værnemidler der er påkrævet i den givne situation. 

Spørgsmål 

17 

Technical specifications, pkt. 2.1+2.2 

Som vi læser beskrivelsen er det er angivet, at hhv. 

tekniske møder og styregruppemøder forventes at have 

en varighed på 5 timer inkl. tid og udgifter til transport.  

Menes der, at mødet forventes at have en varighed 5 

timer, således tilbudsprisen pr. møde skal angives for 2 

personers deltagelse i 5 timer. Herudover skal prisen 

indeholde omkostninger til tid og transport. 

Svar 17 Ja, der forventes en effektiv mødetid på 5 timer. 

Herudover skal prisen inkludere de omkostninger der er 
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beskrevet i kontraktbilag 2, afsnit 2.1 og 2.2. 

Spørgsmål 

18 

I udbudsmaterialet skrives der, at moniteringsboringer 

skal føres til top af det indskudte siltlag. Betyder det, at 

der ikke skal udtages hverken vand- eller jordprøver 

prøver fra det indskudte siltlag, og at oprensningen af 

forureningen i det indskudte siltlag ikke skal belyses ved 

forsøgene? 

Svar 18 Tilbudsgivere skal forvente, at der skal udtages 

jordprøver fra det indskudte siltlag for at vurdere 

afværgemetodens effekt på forureningen i dette lag. Men 

det samlede antal jordprøver, der skal udtages forbliver 

uændret. Tilbudsgivere skal ikke forvente at udtage 

vandprøver specifikt fra det indskudte siltlag. 

Spørgsmål 

19 

Tegningsmateriale: 

Er det muligt at få adgang til tegningsmaterialet fx 

udvalgte CAD tegninger eller GIS temaer  

Svar 19 Ja, tegninger fra udbuddet af testcellerne vil blive lagt ud 

på NorthPestClean’s hjemmeside i løbet af uge 3, 2011. 

Den vindende tilbudsgiver vil få adgang til Regionens 

tegningsmateriale. 

Spørgsmål 

20 

Prøveemballage 

Er det muligt at få en liste over hvor meget emballage der 

skal påregnes til hver hhv. jord-/vandprøve 

Svar 20 Der henvises til ref. 3 i Kontraktbilag 2: Samlerapportens 

bilag 15 ”Optimering af felt- og analysearbejde” 

Spørgsmål I udbudsmaterialet fremgår lidt forskellige koter af 
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21 grundvandsspejl. 

Hvilken kote af grundvandsspejlet i testcellen skal vi 

antage ved forsøgene 1): før dræning og 2): efter 

påfyldning med lud. Skal vi regne med fx kote 0? 

Svar 21 1) Før første dræning skal regnes med kote ca. -0,1. 

2) Der skal påfyldes lud op til kote 0  

Spørgsmål 

22 

Vil det være acceptabelt, at der inden for og også unden 

for spunscellerne afgraves ren jord i umættet zone ? I 

givet fald påtænkes jorden at blive lagt i 

midlertidigt depot på inden for H42-depotet, og jorden 

påtænkes genindbygget ved afslutning af projektet. I den 

forbindelse retableres menbran mv 

Svar 22 Ja det vil være acceptabelt. Vi skal gøre opmærksom på, 

at den maksimale terrænforskel mellem for- og bagside 

spuns er 1,0 m. Hvis man ønsker at afgrave til større 

terrænforskelle, vil det være nødvendigt at forstærke 

spunsen. Ved afgravningen i 1981 blev der afgravet 

forurenet sand ned til det naturlige grundvandsspejl, i 

testområdet ca. kote 2,0. Dvs. selv om der i dag er 

umættet zone til kote 0, er der kun ”ren” sand ned til 

kote ca. 2,0. 

Spørgsmål 

23 

Er det tilladt at rette i tilbudslistens angivelser af antal? 

Svar 23 Nej. For at et tilbud vil blive vurderet konditionsmæssigt, 

skal tilbudslisten udfyldes uden at ændre i antal enheder. 

Hvis en tilbudsgiver ønsker at ændre antal enheder på en 

eller flere poster i tilbudslisten, skal det angives som et 
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alternativt tilbud. 

Spørgsmål 

24 

Technical specifications, pkt. 3.4.2  

Det beskrives, at det er den bydendes ansvar at sikre, at 

den oppumpede lud kan reinfiltreres. Som vi ser det, er 

der er ikke tidligere udført undersøgelser af om 

reinfiltration af oppumpet lud til grundvandszonen er 

mulig. Hvad er Region Midtjyllands vurdering af mulighed 

for reinfiltration af det oppumpede lud? Vurderes det, at 

det er muligt at reinfiltrere uden forbehandling? 

Svar 24 Det vurderes, at det er muligt at reinfiltrere oppumpet 

lud uden forbehandling. 

Generelt skyldes tilklogning af filtre bakterievækst, 

partikler af ler og silt og/eller  kemiske udfældninger af 

jern og andre metaller. Ved recirkulering/reinfiltration af 

lud forventes bakterievækst ikke at skabe problemer, da 

bakterier ikke vokser ved så høje pH-værdier. Mængden 

af partikler i det oppumpet vand vil afhænger af 

boringens renpumpning og gruskastning. Generelt viser 

målinger, at der er et meget lavt indhold af ler og silt i 

jordlagene med undtagelse af det indskudte siltlag. 

Opløseligheden af jern er meget pH afhængig, så selv om 

der er set høje koncentrationer i depotet, må man 

forvente at dette vil udfælde i depotet ved tilsætning af 

lud, hvormed jernindholdet ved lud 

recirkulering/reinflitration vil være lav. 

Spørgsmål 

25 

Bilag 1 og 16 i udbudsmaterialet.  Indretning af 

moniteringsboringer ved det gamle forsøgsfelt.  
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Figur 4-9 i bilag 1 viser princip af det gamle forsøgsfelt. 

Kan vi få oplyst boringsindretning for én 

”moniteringsrede” med 3 filtre. Er de enkelte filtre 

afproppet med bentonit eller lignende. Hvad er erfaringen 

med evt. afpropning efter behandling med lud.  

Svar 25 Der haves ingen erfaringer med afpropning efter 

behandling med lud. Boringerne ved det gamle 

forsøgsfelt er de eneste på grunden, der er blevet udsat 

for lud. Og da disse boringer er udført ved Sonic 

boremetoden (hvor jordlagene blot fortrænges i stedet 

for at skabe et hulrum, der kan afproppes) er der ikke 

anvendt bentonit eller andet opfyld i disse boringer. Der 

er heller ikke udført simple laboratorieforsøg af 

kvældningsevnen eller holdbarheden af bentonit ved høj 

pH. Det bemærkes, at formålet med afpropning er ofte at 

beskytte filterstrækningen mod kontaminering, der løber 

ned langs den udvendig side af borerøret 

(skorstenseffekten). I det aktuelle tilfælde er dette ikke 

relevant, da den kraftigste forurening ligger umiddelbart 

over det indskudte siltlag.  

Spørgsmål 

26 

Technical specifications, pkt. 0.5  

Det er angivet, at der toilet og badefaciliteter i 

"Kulhuset". Er der et lokale, hvor det er muligt at indtage 

mad, således det ikke vil være nødvendigt at medbringe 

mandskabsvogn. 

Svar 26 I ”kulhuset” er der følgende faciliteter tilrådighed: en 

brusekabine, et toilet, en håndvask, og et bord med 3 

siddepladser, hvor der kan indtages frokost.  
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Det er op til tilbudsgiver at vurdere om faciliterne er 

tilstrækkelige. Nedenstående billede viser bord og stole i 

Kulhuset: 

 

Spørgsmål 

27 

Technical specifications, pkt. 7.1.3  

I tabel 7.3 er det ikke angivet at der skal udtages prøver i 

forbindelse med dræning efter cycle 3 (dræning 4?). Er 

det en fejl?  

Svar 27 Ja, det er en fejl. Ligesom der skal udtages vandprøver 

ved dræning initielt og efter 1. og 2. cyklus, skal der også 

ved dræningen efter 3. cyklus udtages vandprøver (min. 

50 prøver). Omkostningerne anføres under task no. 6.6 i 

Tender List. 

Spørgsmål 

28 

Udbudsbetingelser, pkt.3.4  

Det er angivet, at juridiske dokumenter skal være på 
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dansk. Må referencer (der angives i udbudsbilag 2) 

vedlægges på engelsk? 

Svar 28 Ja. 

Spørgsmål 

29 

Technical specifications, pkt. 3.2.1 

Der er beskrevet en type plastic boringsafslutninger. Kan 

Regionen fremsende datablad eller beskrivelse/foto? 

Svar 29 Til afslutning af boringer kan der fx anvendes en 200 mm 

galvaniseret stålslutmuffe fra Agrometer eller 

tilsvarende. Billederne viser eksisterende 

boringsafslutninger på Høfde 42. 
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Spørgsmål 

30 

Vi kan I udbudmateriale for udførelse testceller se, at 

afleveringsfristen for dette tilbud er udskudt til den 2. 

februar 2011. Kan der gives en tilsvarende 

fristforlængelse for tilbuddet vedr. udførelse af 
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demonstrationsforsøget ? 

Svar 30 Nej. 

Spørgsmål 

31 

Kan Cheminova levere parathion og om nødvendigt andre 

relevante forureningskomponenter til brug til forbindelse 

med Surfactans/co-solvent experiments ? - Alternativt -

 kan det forventes, at der kan bailes fri fase (DNAPL-

EP3) fra nye eller eksisterende boinger på lokaliteten ? 

Svar 31 Cheminova kan ikke levere ethyl-parathion (EP3), men 

Cheminova kan uden beregning levere methyl-parathion 

og malathion i mindre mængder <100 ml.  

Der kan bailes fri fase (DNAPL-EP3) fra nye eller eksiste-

rende boringer på lokaliteten.  

Spørgsmål 

32 

Kan bygherre definere koten på det nuværende planum, 

hvorfra dybdeangivelsern (m u.t.) angivet i 

udbudmaterialet er anført ? 

Svar 32 Planum er udlagt med 15‰ fald ud mod havet. Ved den 

nordlige spuns-testcelle er planum udlagt mellem kote 

4,70-4,85. Ved den sydlige ende af de tre 

sammenhængende spuns-testceller er planum udlagt 

mellem kote 5,00-5,15. Det er muligt at vind kan have 

ændret på planum-koten. 

Spørgsmål 

33 

Spørgsmål vedr. "delivering methods", afsnit 5.1 og 6.1 i 

udbudsmaterialet.  

Er det korrekt forstået, at "delivering methods" for cyklus 

2 og 3 skal være identiske ?   

Dvs. at eneste forskel på cyklus 2 og 3 er, at 
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"enhancement" metoder først sættes i gang efter ca. 1 

måneds dokumentationsperiode i cyklus 2, mens de 

sættes i gang med det samme i cyklus 3. 

Svar 33 Ja, det er korrekt forstået. 
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Rettelsesblade: 

Ingen endnu 


