
www.regionmidtjylland.dk

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden 
in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42

Udbudspræsentation, Viborg, 1. december 2010 



2 ▪ www.regionmidtjylland.dk

NorthPestClean
- et demonstrationsprojekt

Praktiske oplysninger:

Kun skriftlige spørgsmål!

Udbudsmaterialet kan downloades på www.northpestclean.dk

Nærværende præsentationen bliver tilgængelig på
www.northpestclean.dk sammen med udbudsmaterialet

Spørgsmål til udbudsprocessen og udbudsmaterialet skal stilles 
skriftligt pr. e-mail til: morten.bondgaard@ru.rm.dk

Spørgsmål og svar (anonymiseret) og evt. rettelsesblade til 
udbudsmaterialet offentliggøres løbende på
www.northpestclean.dk
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NorthPestClean 
- et demonstrationsprojekt

Indhold:
1. Høfde 42 - tidsperspektivet

2. NorthPestClean – EU projekt

3. Regionens interne projektorganisation 

4. Udbudsprocessen – tidsplan

5. Udbudsmaterialet

6. Forsøgsområdet – testcellerne

7. Demonstrationsforsøgene (kontraktbilag 2)

8. Alternative bud (kontraktbilag 2)
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Høfde 42 - tidsperspektivet
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Forureningen sker

1. afværge: afgravning + asfaltkappe

2. afværge: afgravning

3. afværge: indkapsling

Forsøg med in situ basisk hydrolyse + biologiske nedbrydning

NorthPestClean

4. Afværge: in situ basisk hydrolyse????

????
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NorthPestClean
- et demonstrationsprojekt (LIFE+)

        LIFE +         

                         Nature and Biodiversity

                         Environmental Policy and Governance

                         Information and Communication

FINANCIAL APPLICATION FORMS

Proposal acronym: NorthPestClean



6 ▪ www.regionmidtjylland.dk

NorthPestClean
- et demonstrationsprojekt (LIFE+)

Projekttype: 

Demonstrationsprojekt under EU programmet           
”LIFE + Environment Policy & Governance”

Projektperiode: 

1. September 2010 til 31. december 2013

Finansiering:

EU kommissionens LIFE+09 program (50%)
Region Midtjylland (~ 25%)
Miljøstyrelsen (~ 25%)
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NorthPestClean
- et demonstrationsprojekt (LIFE+)

Tre hovedformål:

1. In-situ basisk hydrolyse – dokumentation af effektivitet

2. Afprøve ”enhancement” metoder til at fremme kontakt mellem 
forurening og reaktant

3. Risikovurderings baseret ”stop-kriterier” for oprensning

Vigtigste ”output”:

Politisk beslutningsgrundlag for fuldskala-oprensning

Formidling af resultaterne
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NorthPestClean

Projektets opbygning:

Action 1: Projektledelse

Action 2: Etablering af testceller

Action 3: Implementering af demonstrationsforsøg

Action 4: Monitoreringsaktiviteter

Action 5: Miljømæssig risikovurdering og ”stop-kriterier”

Action 6: Decision basis / management support activities

Action 7: Formidling

Action 8: After-LIFE Communication plan
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Regionens interne projektorganisation:

Styregruppe
Region Midt og Miljøstyrelsen

Projektleder
Morten Bondgaard

Demonstrations-
forsøg

Etablering af testceller
Børge Hvidberg

Risikov./stopkrit.
Morten Bondgaard

Monitering
Kaspar Rüegg

Kommunikation
Thomas Damgaard

Budget/regnskab
Thomas Damgaard

Projektgruppen: 

Morten Bondgaard (projektleder, risikovurdering)
Lars Ernst (hydrologi, geologisk modelarbejde, kort, risikovurdering)
Børge Hvidberg (udbud, anlægsprojektering, rådgivning)
Kaspar Rüegg (monitor, risikovurdering)
Thomas Damgaard (kommunikationsansvarlig + budget/regnskab)
Anja Melvej (arbejdsmiljøkoordinator + videnskabelig medarbejder) 
Hans Fredborg (ledelses forankring)
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NorthPestClean
- et demonstrationsprojekt

Tidsplan for udbudsprocessen:

Forventet kontraktudløb31.12.2013

Vedståelsesfrist31.07.2011

Forventet kontraktstart15.03.2011

Forventet kontraktindgåelseUge 9-10, 2011

Forventet tilkendegivelse om tildeling af kontrakt 
henholdsvis afslag med summarisk begrundelse til 
tilbudsgivere (start på standstill-perioden)

Uge 7, 2011

Gennemgang af tilbudUge 5 og 6, 2011

Frist for modtagelse af tilbud31.01.2011 kl. 15.00

Frem til denne dato kan der ske offentliggørelse af 
yderligere oplysninger inkl. spørgsmål og svar på
www.northpestclean.dk

25.01.2011

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet17.01.2011 kl. 15.00

Informationsmøde/præsentation af udbuddet, jf. 
afsnit 5

01.12.2010

Udbudsbekendtgørelse offentliggøres09.11.2010
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NorthPestClean
- et demonstrationsprojekt

Udbudsmaterialet:

Udbudsbekendtgørelsen 

Udbudsbetingelser med følgende bilag:

Udbudsbilag 1 Generelle oplysninger
Udbudsbilag 2 Oplysning om personlig, økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet
Udbudsbilag 3 Tro og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige m.v.
Udbudsbilag 4 Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel 27

Udkast til kontrakt med følgende bilag:

Kontraktbilag 1 Tilbudsliste(r) – tender list
Kontraktbilag 2 Løsningsbeskrivelse – technical specifications
Kontraktbilag 3 Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

http://www.northpestclean.dk/publikationer/udbud+(tender+material)
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NorthPestClean
- et demonstrationsprojekt

Testområdet / testcellerne:

Grædebrønd

Fencing

Test pipes

Test cells

Test pipes

Teknikbrønden

3 spunsceller 

3 (4) rør ø2 m

1 container til 
lab./lager

Indhegnes
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NorthPestClean
- et demonstrationsprojekt

Testceller, action 2

1. COWI er rådgiver

2. Udbydes i offentlig licitation (ikke EU-udbud)

3. Prækvalificerer 5 entreprenører

4. Licitation ultimo januar 2011 
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NorthPestClean
- et demonstrationsprojekt

Testceller, tidsplan

1. Licitation ultimo januar 2011

2. Leveringstid på spunsjern og rør er 6 uger!!

3. Kontrakt med entreprenør ultimo feb. Så den valgte rådgiver 
kan få indflydelse på udformning af testområde

4. Anlægsperiode medio april-ultimo maj/primo juni 2011

5. Forbehold for hensyn til RAMSAR-område
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NorthPestClean
- et demonstrationsprojekt

Container

1. 40 fods container indenfor hegnet

2. Arbejdscontainer i hele projektperioden

3. Nødbruser og arbejdsplads samt lager

4. Frostfri ?? Kun meget begrænset anvendelse i vinterperioden

5. Kulhuset med bad/toilet vil være til rådighed
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NorthPestClean
- et demonstrationsprojekt

Demonstrationsforsøgene

Formål og fokus:

1. Dokumentere effektiviteten af in situ basisk hydrolyse

2. Forøge effektiviteten af in situ basisk hydrolyse ved hjælp af 
”enhancement” metoder
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NorthPestClean
- et demonstrationsprojekt

Demonstrationsforsøgene (kontraktbilag 2 technical specifications)

Indhold:

0. Introduktion
1. Management
2. Meetings
3. Preliminary tasks
4. Cycle 1
5. Cycle 2
6. Cycle 3
7. Additional tasks
8. Reporting
9. Alternative proposals
10. Time schedule

Opbygningen hænger sammen 
med tilbudslisten (kontraktbilag 1)

Vær opmærksom på
sonderingen mellem: 

• ”must” (skal-krav) 
• ”should” (bør-krav)
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NorthPestClean
- et demonstrationsprojekt

Demonstrationsforsøg - princip:

Re-infiltration

3 cykler
Dokumentation af effektivitet
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NorthPestClean
- et demonstrationsprojekt

Alternative bud (kontraktbilag 2 pkt. 9)

Rammerne for alternative bud:

Må ikke kompromittere det overordnede formål med projektet

Effektiviteten af in situ basisk hydrolyse skal dokumenteres
Metoder til at øge effektiviteten skal afprøves

Skal holde sig indenfor projektets rammer

Testcellerne/testområdet skal anvendes
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NorthPestClean
- et demonstrationsprojekt

Alternative bud (kontraktbilag 2 pkt. 9):

Alternative bud kan fx være:

Alternative ”enhancement” metoder
Alternativ metode til at dokumentere effektiviteten

Alternative bud: 

Skal beskrives separat i opgaveløsningsforslaget
Hvis det alternative bud kan erstatte hele eller dele af den 
beskrevne opgaveløsning, skal det være klart hvilke dele.
Skal prissættes i ark 3 (kontraktbilag 1)

Tilbudsgivere skal under alle omstændigheder byde på opgaveløsningen 
som beskrevet i kontraktbilag 2 (og udfylde tilbudslisten – kontraktbilag 1)


