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1. Projektorientering og registrerede forhold (OR) 

 

1.1 Indledning og projektlokalitet 
Dette projekt omfatter tre klimatilpasningsprojekter i vandløbet Stampemølle Bæk. De tre projekter 
er en del af seks projekter, der er søgt midler til gennem medfinansieringsordningen, hvor SAMN 
Forsyning på vegne af Odder Spildevand ansøger om mulighed for medfinansiering af et alterna-
tivt klimatilpasningsprojekt i henhold til ”Bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers 
medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand” (BEK nr. 
159 af 26/02/2016). Der er indgået aftale mellem Odder Kommune og Odder Spildevand A/S om-
kring projekterne. 
 
Formålet med projekterne er at klimatilpasse Odder by igennem seks delprojekter. De seks del-
projekter omfatter tiltag til håndtering af tag- og overfladevand, og vil beskytte byen mod over-
svømmelser, forårsaget af fremtidens kraftigere ekstremnedbør. 
 
I figur 1.1.1 nedenfor, kan projektområderne ses. Mod vest er placeringen af opstuvningsarealet 
ved Overskov vist og mod øst er projektområdet ved Torvald Køhlsvej angivet. I den østlige del af 
dette område er rist ved Rådhusgade placeret. 
 

 
Figur 1.1.1 Mod vest er placeringen af opstuvningsarealet ved Overskov vist og mod øst er projektområdet 
ved Torvald Køhlsvej angivet. I den østlige del af dette område er rist ved Rådhusgade placeret. 

 

 

1.2 Datagrundlag 

1.2.1 Vandløbsmodel 

Der benyttes en dynamisk vandløbsmodel for hele Odder Å-systemet til dimensionering af vand-

bremse og til vurdering af effekt på oversvømmelsesrisiko i Odder By og muligheder for faunapas-

sage. Den nærmere opsætning af modellen er beskrevet i rapporten ”Konkretisering af Odder 

Kommunes Klimatilpasningsplan 2014” udarbejdet i maj 2015. Modellen er i 2019 blevet opdateret 

med opmålingsdata for Odder Å igennem Odder By og Stampemølle Bæk igennem Odder By. 
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1.2.2 Opmåling 

Projektstrækningen af Stampemølle Bæk er opmålt i 2018. 

 

1.2.3 Hydrologiske data 

Der er benyttet vandføringsdata fra målestation mstnr. 27.08 Odder Å ved Fillerup for perioden 

1985-2007, dog inkl. skybrudshændelsen i august 2018. 

 

1.2.4 Baggrund for hydrauliske beregninger 

De hydrauliske beregninger er udført i en dynamisk vandløbsmodel for Odder Å-systemet. I model-

len opstrøms i Stampemølle bæk er indsat en forsinkelse i form af klimatilpasningsløsningen ved 

Overskov som udgøres af et vandmagasin og udløbsbygværk. Vandbremsen er i modellen dimen-

sioneret efter fremtidige dimensioner som beskrevet i WSP notat: ”Klimatilpasning ved Rådhus-

gade, Torvald Køhlsvej og Overskov ” juni 2021.  

 

Input til modellen består af sommermedianmaksimumafstrømning i vandløb samt belastning fra 

punktkilder fra Odder’s afløbssystem svarende til en 50 års nedbørsshændelse. I juni 2022 har 

Samn Forsyning udlevet en MIKE Urban model, som repræsenterer hele Odder’s afløbssystem. 

Afløbsmodellen er kørt med en 50 års CDS regn, hvorefter output i form af punktkilder er benyttet 

som input til vandløbsmodellen. Af Figur 1.2.1.1 fremgår vandstandskoten og brinkkoten for Stam-

pemøllebæk ved St. 1.303 ved Torvald Køhlsvej. Heraf ses, at vandstanden er over brinkkote i ca. 

1,5 time under 50 års hændelsen.  

 

 
Figur 1.2.1 Vandstand i Stampemøllebæk st. 1303 ved Torvald Køhlsvej for en 50års hændelse.  

1.3 Tekniske anlæg og installationer 

1.3.1 Ledninger 

Der er indhentet ledningsoplysninger gennem LedningsEjerRegistret (LER) i juli 2022 i forbindelse 

med projektet. Ledningerne er angivet på tegning 1, 3 og 6. 

 

I tabel 1.1 nedenfor er de ledningsanlæg der vil blive eller muligvis vil blive berørt af projektet an-

givet. 
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Tabel 1.3.1 Ledningsoplysninger for de enkelte områder. Ledningsanlæg der vil blive, eller muligvis vil blive 
berørt af projektet, er angivet. 

Projektområde Ledningsejer Aktion 

Overskov Odder Spilde-

vand (SAMN 

Forsyning) 

Der er en række tekniske anlæg i forbindelse med stib-

roen, hvor profilkonstruktionen skal ændres.  

På forsyningsanlæg forventes ingen ændringer 

   

Thorvald Køhlsvej Odder Spilde-

vand (SAMN 

Forsyning) 

Der er en række ledningsanlæg der bliver påvirket i 

forbindelse med etablering af projektet, herunder: 

• Udløb til Stampemølle Bæk, hvorpå der skal 

sættes kontraklapper 

• Hævning af brønde 

• Strømpeforing (seperat projekt) 

• Ændring af brønde 

Der er samarbejde med SAMN Forsyning om disse 

ændringer. 

 Odder Forsy-

ningsselskab 

og Odder 

Vandværk 

Fjernvarme hovedledning er placeret nær sti og vil 

blive påvirket af projektet. Der har under projekteringen 

været drøftelser med Odder Forsyningsselskab om-

kring nødvendig omlægning af deres ledninger i forbin-

delse med gennemførelse af projektet. Der har været 

afholdt møde mellem Odder Forsyningsselskab og 

WSP 10/8, hvor der blev enighed om en løsning med 

ikke at omlægge ledninger, men i stedet at sikre kryds-

ninger af betonmure. Se i øvrigt SAB. 

Odder Vandværk har en Ø200 mm PN6 ledning som 

tilløb fra syd nær rørindløb under Torvald Køhlsvej. 

Ledningen vurderes ikke at blive påvirket i forbindelse 

med projektet. 

 AURA Fiber Fibertracé langs vestsiden af cykelsti. Kablerne vurde-

res ikke at blive påvirket af anlægsarbejderne, da der 

kun vil ske begrænset jordfyld og krydsning af kant-

sten/betonelementer. 

 AURA Instal-

lation 

Stibelysning på stien skal ifølge AURA fornys i forbin-

delse med anlægsarbejdet. 

Der har i forbindelse med projektet været afholdt fysi-

ske og telefoniske møder omkring de fremtidige instal-

lationer langs stistrækningen, herunder delvis udskift-

ning og flytning af armaturerne. 

   

Rist Rådhusgade Odder Spilde-

vand (SAMN 

Forsyning) 

Der går en Ø300 bt. Ledning over areal på sydsiden af 

bygværket. Ledningen liogger med bundkote i kt. 7,1 – 

6,95 m. Ledningen forventes ikke at skabe problemer – 

dette er drøftet med SAMN forsyning. 
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 Global Con-

nect 

Kabel går på sydsiden af cykelsti og forventes ikke at 

skabe problemer. 

 TDC Kabel går ligeledes i kanten af cykelsti og forventes 

ikke at skabe problemer. 

 Dinel Ledningstracé syd for cykelsti, herunder 10 kV – entre-

prenøren skal være særlig opmærksom i forbindelse 

med disse kabler. 

  I forbindelse med arbejdet, skal entreprenøren være 

opmærksom på kabler i fortov fra TDC, Telia mv.  

 

Dræn: 

I projektområdet ved Overskov, har der ifølge drænoversigtskort været drænet. Se figur 3.1.1. 

Drænene i området vurderes dog at være uvirksomme grundet gensnoningsprojekt gennemført i 

området efter drænene er etableret. 

 

 
Figur 1.3.1 Udklip af drænoversigtskort fra Hedeselskabets arkiv. Drænene forventes ikke længere at være 
aktive. 

1.3.2 Bygværker 

Der er følgende væsentlige bygværker i projektområderne: 

 

1.3.2.1 Overskov 

Det nuværende reguleringsbygværk er vist i Figur 1.3.2. Bygværket består af en brokonstruktion 

af beton, hvorover der går en asfalteret sti. I brosluget er isat en jernplade med udskåret udløbs-

profil. 
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Figur 1.3.2 Betonbro med isat jernplade, hvori der er udskåret udløbsprofil. 

Der er iøvrigt asfalterede stier og og grusveje i den østlige og nordlige del af projektområdet. 

 

1.3.2.2 Torvald Køhlsvej 

I den sydligste (nedstrøms) ende af projektstrækningen, er Stampemølle Bæk ført under Torvald 

Køhlsvej i underføring, hvor udløbssiden er vist i figur 1.3.3. 

 

 
Figur 1.3.3 Stampemålle Bæks rørudløb under Torvald Køhlsvej. 

Ovenfor Torvald Køhlsvej, er asfalteret sti ført parallelt med Stampemølle Bæk. Figur 1.3.4 – 

1.3.11 viser store dele af projektstrækningen. 
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Figur 1.3.4 Stampemølle Bæk umiddelbart opstrøms Torvald Køhlsvej. Rørudløb  
kan ses for enden af sti mod vejen Christianslund, hvor der også kan ses sidesti.  

 

 
Figur 1.3.5 Sti langs Stampemølle Bæk ved 1. sidesti. 
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Figur 1.3.6 Sti/plæneareal langs Stampemølle Bæk. Rødt hus er  
Christianslund nr. 12. 

 

 

 
Figur 1.3.7 Sti/plæneareal langs Stampemølle Bæk. 2. Sidesti på strækningen kan ses.  
Gult hus er Christianslund nr. 14. 
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Figur 1.3.8 Sti/plæneareal langs Stampemølle Bæk. Rødt hus er Aahaven nr. 7. 

 

 
Figur 1.3.9 Sti/plæneareal langs Stampemølle Bæk. 3. sidesti på strækningen kan ses. Gult hus er Aahaven  
nr. 3. 
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Figur 1.3.10 Sti/plæneareal langs Stampemølle Bæk efter knæk til venstre (vest).  

 

 
Figur 1.3.11 Asfalteret flade af vejen Christianslund, hvor ny betonkant skal sættes.  
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1.3.2.3 Rist ved Rådhusgade 

Nedenfor er tekniske anlæg ved rist ved Rådhusgade vist. 

 

 
Figur 1.3.12 Stampemølle Bæk mod Rådhusgade.  
I baggrunden kan ristebygværket ses.  

 

 
Figur 1.3.13 Ristebygværk ved rørindløb under Rådhusgade.  
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Figur 1.3.14 Området langs Rådhusgade syd for ristebygværk.  

1.3.3 Geoteknisk undersøgelsesrapport 

Der er udarbejdet en geoteknisk undersøgelsesrapport i forbindelse med projekteringen af jordvol-

den. Rapporten er vedlagt i bilag 1. 

 

I resuméet i undersøgelsesrapporten står, at der i de udførte boringer er der truffet ret ensartede 

forhold, hvor der under 0,6 á 0,8 m svagt leret/leret muld træffes sandlag, der generelt er karakte-

riseret som intakte lag. Dog træffes der i den sydligste boring, nedstrøms, under postglacialt sand 

et mindre gytjelag omkring 1,7 á 2,2 m under terræn (m u.t.), herunder træffes igen intakt sand. 

Med de trufne forhold vurderes det muligt at udlægge et dige direkte på terræn, eventuelt  

efter afrømning af muldlaget for at genbruge dette på diget. 

 

1.3.4 Beskyttede naturområder 

Nedenfor er angivet beskyttede naturområder ved lokaliteten ved Overskov. I projektområderne 

ved Torvald Køhlsvej og Rådhusgade er det kun vandløbet Stampemølle Bæk der er beskyttet. 

 

Der er ingen fredninger i områderne. 
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Overskov: 

 
Figur 1.3.15 Område ved Overskov. Figuren viser §3 beskyttede områder. Grøn skravering er beskyttet eng, 
blå skravering beskyttet sø, brun skravering beskyttet mose og stiplet blå streg beskyttet vandløb. 

 

1.4 Omfang af anlægsarbejder 

Anlægsarbejderne omfatter alle nødvendige entreprenørydelser i forbindelse med fuldstændig 

færdiggørelse af projektet. Anlægsarbejderne består overordnet af : 

 

Overskov: 

• Ændring af nuværende udløbsprofil og tilpasning af bygværk 

• Afværgeforanstaltninger med hævning af omkringliggende asfaltsti og grusstier. 

 

Torvald Køhlsvej: 

• Sikring ved etablering af jordvold mellem Stampemølle Bæk og parcelhuse på vestsiden 

af vandløbet, herunder regulering af stisystem. 

• Etablering af betonmure med præfabrikerede elementer, hvor der ikke er plads til etable-

ring af jordvold, som barriere for vandløbsvandet. 

• Sikring så bagvandet kan få afløb efter forhøjningerne langs Stampemølle Bæk er etable-

ret. Dette sker via eksisterende terræn, nyetablerede dræn mv, der via udløbsledninger 

med kontraklapper får afledning til Stampemølle Bæk. 

• Hævning af brønde og etablering af vandtætte dæksler. 

• Tilpasninger ved bygværker/ledningsanlæg. 

• Etablering af kontraklapper ved udløbsledninger. 

 

Rist ved Rådhusgade: 

• Terrænreguleringer omkring nyt ristebygværk, som leveres som bygherreleverance. 

• Belægningsarbejder og stensikringer i og ved grødeoptagningsplads nær ristebygværk. 

• Etablering af arbejdslys på eksisterende mast. 
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2. Særlige Betingelser (SB) 

Nærværende udbudsbeskrivelse består af Orientering (afsnit 1), Særlige Betingelser (SB), Be-

stemmelser i tilslutning til AB 18, Særlige ArbejdsBeskrivelser (SAB) og tilbudslistens Afregnings-

Grundlag (TAG). Særlige betingelser fremgår af nærværende afsnit, bestemmelser i tilslutning til 

AB18 Forenklet fremgår af afsnit 4. 

 

Udbudsbeskrivelsen er gældende for samtlige arbejder. 

 

2.1 Anlægsarbejdernes omfang 

Anlægsarbejderne i forbindelse med projektet er beskrevet i hovedpunkter i afsnit 1.4.  

 

2.2 Byggesagens organisation 
 

Bygherre (Herunder også miljømyndighed og vandløbsmyndighed) 

Odder Kommune 

Teknik & Miljø 

Rådhusgade 3 

8300 Odder 

 

Lene Andersen 

Telefon: 30 84 34 98 
E-mail: lene.andersen@odder.dk 

Bygherrerådgiver og byggeledelse 

WSP Danmark A/S 

Sønderhøj 8 

8260 Viby J 

 

Allan Bo Mikkelsen 

Mobiltelefon: 21 34 73 56 
E-mail: Allan.Mikkelsen@WSP.com 
 
Tilsyn: 
Marc Vands 

Mobiltelefon: 28 94 48 97 
E-mail: Marc.Vands@WSP.com 
 
 

2.3 Grundlag 

Grundlaget for entreprisen og for afgivelse af tilbud er neden for anførte betingelser og forskrifter 

mv. med prioritet i den angivne rækkefølge: 

 

1. Eventuelle udsendte rettelsesbreve. 

2. Bygherrens udbudsbrev. 

3. Særlige betingelser (SB). 

4. Særlige Arbejdsbeskrivelse (SAB) med tilhørende tegninger, tilbudsliste og bilag. 

5. Almindelige Betingelser (AB18 Forenklet), med tilføjelser og fravigelser. 

mailto:lene.andersen@odder.dk
mailto:Allan.Mikkelsen@WSP.com
mailto:Marc.Vands@WSP.com
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6. Gældende Normer og vejledninger mv., herunder også danske Standarder ((DS) og/eller euro-

pæiske standarder, godkendt som Dansk Standard (DS/EN) samt bestemmelser fra lokale for-

syningsselskaber, IEC-standards m.v.) samt arbejdsmiljøforskrifter mv., alle i seneste revide-

rede udgaver. 

 

De under punkterne 1 - 5 nævnte dokumenter udleveres til de bydende, dog ikke AB18 Forenklet. 

De øvrige dokumenter samt AB18 Forenklet forudsættes i de bydendes besiddelse i opdaterede 

versioner. 

 

2.4 Udbud 

Entreprisen udbydes som beskrevet i udbudsbrevet.  

 

Ved eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet henvises til udbudsbrevet. 

 

2.5 Tilbud 

Der afgives tilbud på den i udbudsmaterialet medsendte tilbudsliste. Samtlige poster i tilbudslisten 

skal være udfyldt, og tilbudslisten underskrevet inkl. dato og firmastempel, for at den kan betrag-

tes som konditionsmæssig. 

 

Ved tilbuddet lægges underskrevet samtykkeerklæring og tro- og loveerklæring vedlagt som bilag 

2 og 3. Tilbuddet afleveres elektronisk som det fremgår af udbudsbrevet. 

 

Der henstilles til, at entreprenøren besigtiger projektområderne før afgivelse af tilbud. Den byden-

de skal gøre sig bekendt med de lokale forhold, der har betydning for entreprisens gennemfø-

relse, herunder udføre eventuelle supplerende undersøgelser den bydende måtte anse for nød-

vendige for afgivelse af tilbud. Krav om ekstrabetaling, som følge af manglende kendskab til eksi-

sterende forhold vil ikke blive honoreret. 

 

Såfremt tilbudsgiver forudsætter anvendt underentreprenører, skal navne på disse anføres på til-

budslisten. Bygherren forbeholder sig ret til at forkaste eventuelle underentreprenører. 

 

2.6 Tidsfrister 

Tidsfristerne for udførelsen af anlægsarbejderne er angivet i SAB og arbejdstidsplanen i udbuds-

brevet. Der gøres opmærksom på, at projekterne ved Overskov og Rådhusgade igangsættes først 

og projektet ved Torvald Køhlsvej afventer til foråret 2023. 

 

2.7 Mængdeangivelser 

Forhold omkring mængdeangivelser mv. fremgår af afsnit 5, TAG (Tilbuds- og afregningsgrund-

lag). 

 

2.8 Byggemøder 

Der afholdes som udgangspunkt byggemøde én gang hver anden uge, ellers efter aftale. Entre-

prenøren stiller skurfaciliteter til rådighed for afholdelse af byggemøder. 

 

2.9 Bygherreleverancer 

Der indgår følgende bygherreleverancer: 

• Ristebygværk ved Rådhusgade, tæt samarbejde med smed skal påregnes. 
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• Nye dæksler til spildevands- og regnvandsbrønde leveres af SAMN Forsyning. 

• Lysarmaturer ved Torvald Køhlsvej leveres og opsættes af AURA. Tæt samarbejde skal 

påregnes. 

 

2.10 Arbejdets aflevering 

Der foretages delaflevering af projekterne ved Overskov og Rådhusgade, da disse færdigøres 

først. Herefter foretages fuld aflevering af det samlede projekt, inkl. Torvald Køhlsvej. Se tidspla-

nen i udbudsbrevet. 

 

Ved afleveringerne udfyldes en afleveringsprotokol. Afleveringsprotokollen underskrives af entre-

prenøren og bygherren. Entreprenøren modtager kopi af afleveringsprotokollen, når denne er un-

derskrevet af alle parter. 

 

2.11 Økonomi 

Der sluttes kontrakt med den samlede tilbudssum jf. AB18 Forenklet dog med de regler for afreg-

ning og variationsprocenter, der fremgår af tilbudslistens afregningsgrundlag (TAG). Regler for op-

måling af de udførte mængder fremgår desuden af TAG. 

 

Anlægsarbejderne udbydes som en samlet entreprise, men skal afregnes i 3 selvstændige dele, 

da financieringen er opdelt særskilt på de 3 delprojekter. Vedlagt er opdelt tilbudsliste. 

 

2.12 Kvalitetssikring og dokumentation 

Entreprenøren har ansvaret for, at alle mål vedrørende entreprisen nøje overholdes.  

 

Før et arbejde påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at arbejdsstedernes tilstand på alle 

måder er sådan, at han kan tage ansvaret for sin entreprises konditionsmæssige udførelse. 

 

Dersom entreprenøren konstaterer uoverensstemmelser mellem tegninger og beskrivelser eller 

bliver opmærksom på andre forhold, som kan besværliggøre arbejderne unødigt, skal dette straks 

meddeles bygherre eller tilsynet. Tilsynet skal også meddeles, hvis entreprenøren finder arbejds-

metoder eller løsninger, der kan lette eller forbedre delelementer af projekterne. Sådanne arbejds-

metoder eller løsninger skal godkendes af tilsynet. 

 

Entreprenøren skal dokumentere over for bygherren, at de kvalitetskrav, der er fastlagt i udbuds-

materialet, er opfyldt. 

 

Heraf følger, at entreprenøren løbende skal sørge for, at der dels gennemføres en kvalitetskontrol 

af arbejdet og af leverancerne hertil, dels tilvejebringe en skriftlig dokumentation for, at kvalitets-

kontrollen er udført, og de specificerede krav er opfyldt. 

 

Manglende kontrol og/eller dokumentation vil blive betragtet som en ikke opfyldt del af entrepre-

nørens arbejde, og kan medføre tilbageholdelse i acontoudbetalinger og eventuelt i slutopgørel-

sen, indtil forholdet er bragt i orden. Aflevering vil således ikke kunne finde sted, før skriftlig doku-

mentation for den udførte kontrol er afleveret og godkendt af bygherren.  
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2.12.1 Planlægning af kontrol og dokumentation 

Senest ved opstartsmødet skal entreprenøren have udformet en plan for entreprisens kvalitetssik-

ring. Planen skal fastlægge art, omfang, eventuel dokumentation og tidspunkt for udførelse af 

kontrollen. 

 

Planen skal omhandle de kontrolaktiviteter, der er nødvendige for at sikre kvaliteten af arbejdet, 

herunder de i Arbejdsbeskrivelsen specificerede kontroller. 

 

Af planen skal fremgå, hvem der for entreprenøren er den kontrolansvarlige. 

 

2.12.2 Arkivering af kvalitets- og kontroldokumentation 

Entreprenøren skal senest ved opstartsmødet have etableret et arkiveringssystem og skal vedli-

geholde dette i hele udførelsesperioden.  

 

Systemet skal omfatte den dokumentation, som løbende vil indgå ved projektgennemførelsen, og 

som vedrører kvaliteten af materialer, udførelse og færdige delprodukter mv.  

 

Dokumentation omfatter også delarbejder, leverancer fra underleverandører og evt. underentre-

prenører. 

 

Arkivet skal være på byggepladsen, være opdateret, velordnet og komplet (svarende til udførel-

sesstadet), således, at bygherre og tilsyn uden besvær kan præsenteres for den dokumentation, 

han til enhver tid, måtte ønske at se under entreprisens udførelse. 

 

Ved arbejdets afslutning fremsendes digital kopi af dokumentation til bygherre og tilsyn - uden 

omkostning for bygherren. 

 

Det påhviler entreprenøren, på basis af udbudsmaterialet, at supplere dette med nødvendige ar-

bejdstegninger, beregninger for interimskonstruktioner og konstruktioner mv. i øvrigt i nødvendigt 

omfang og uden merudgift for bygherren.  

 

2.12.3 Styring af udførelsesdokumenter 

Entreprenøren skal have et system til identifikation og styring af udførelsesdokumenter og ændrin-

ger/supplementer til disse. Systemet skal også dække eventuelle underentreprenører. 

 

Det skal som minimum dække følgende elementer: 

 

• Fastlagt procedure for, hvordan ændringer markeres i dokumenter, og hvordan dokumen-

ter og deres ændringsstatus identificeres. 

• Registreringslister over gyldige dokumenter, herunder også f.eks. følgesedler, mængdeli-

ster mv. Listerne skal kunne ændres, og ændringen registreres. Listerne skal ved ændrin-

ger fremsendes til dokumentbrugerne. 

• Kontroldokumentation, herunder entreprenørens udførte kontrolopmålinger, koter og mål. 
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2.12.4 Projektgennemgang 

Entreprenøren skal i forbindelse med arbejdets opstart deltage i en fælles gennemgang af projek-

tet med de projekterende teknikere og byggeledelsen samt lodsejere. Gennemgangen ændrer 

ikke fordelingen af ansvar mellem bygherre og entreprenør, ej heller hvis gennemgangen resulte-

rer i ændringer af projektet. Hele pkt. 2.12 er også gældende for eventuelle underentreprenører 

og leverandører. 

 

2.13 Bestemmelser for byggepladsens drift 

2.13.1 Generelt 

2.13.1.1 Skurvogn og oplagsplads 

Der skal opsættes skurvogn og etableres arbejdsplads i projektområdet. Placeringen aftales mel-

lem entreprenør og bygherretilsyn. 

 

Entreprenøren afholder alle udgifter til fremføring/tilslutning af vand og el samt forbrug, der såle-

des skal være indeholdt i tilbuddet.  

 

Materialeoplag uden for arbejdsarealerne må kun finde sted efter aftale med bygherretilsynet. Ud-

gifter til eventuel 3. mand på grund af forøget areal til oplag påhviler alene entreprenøren.  

 

2.13.1.2 Toiletforhold 

Udgifter til bortskaffelse af afløbsvand mv. fra skurvogne påhviler entreprenøren. Såfremt der er 

mulighed herfor, må afløbet tilsluttes eksisterende kloak i området, dog alene efter aftale med 

lodsejere. 

 

Hvis tilslutning til eksisterende kloak er ikke muligt, skal entreprenøren etablere opsamlingstank 

for toiletvogn, brusekabine mv. og foranstalte denne tømt. Entreprenøren afholder udgifter forbun-

det hermed. 

 

2.13.1.3 Entrepriseleder 

Navn på entreprenørens entrepriseleder, hvormed bindende aftaler på entreprenørens vegne skal 

kunne træffes, skal oplyses senest i forbindelse med kontraktunderskrivelsen. Entrepriselederen 

eller en af entreprenøren udpeget stedfortræder (med samme beføjelser) skal kunne kontaktes i 

hele den aktive anlægsperiode. 

 

2.13.1.4 Retablering   

Efter arbejdets afslutning skal entreprenøren retablere berørte arbejdsarealer til mindst en stan-

dard som inden arbejdets opstart. 

 

I forbindelse med arbejder på privat grund skal entreprenøren inden aflevering fremskaffe skriftlig 

erklæring fra lodsejere om at arbejdet / retablering er udført til lodsejerens tilfredshed. Manglende 

erklæringer fra lodsejere vil blive betragtet som en væsentlig mangel. 
 

2.13.2 Vedligehold 

I prisen for etablering, drift og rømning af arbejdsplads medtages alle udgifter til indretning og drift 

af arbejdspladsen. Der medtages endvidere udgifter vedrørende sikkerhedsforanstaltninger.  
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Drift af byggepladsen omfatter renholdelse af byggeplads, veje, leje, drift og fjernelse af skur-

vogne/toiletvogne samt sikring af byggepladsen mod overfladevand samt bortpumpning heraf. 

Materialespild på vejarealer og på privat grund skal påregnes oprenset dagligt. Midlertidige be-

lægninger afrømmes fuldstændig, hvorefter der udlægges muld, der tilsås med græs, dog kun ef-

ter aftale med bygherretilsynet. Alle udgifter til interimsforanstaltninger herunder interimsveje til og 

fra samt i projektområdet skal være indeholdt i tilbuddet. 

 

2.13.3 Byggepladsinstallationer 

El-, vand- og telefontilslutning/afrigning foretages af entreprenøren og for dennes regning. For-

brugsafgifter m.m. påhviler entreprenøren. 

 

Udgifter til bortskaffelse af afløbsvand mv. fra skurvogne påhviler entreprenøren. Såfremt der er 

mulighed herfor, må afløbet tilsluttes eksisterende kloak i området, dog alene efter aftale med 

lodsejere. 
 

2.13.4 Miljøforskrifter 

Entreprenøren skal ved valg af arbejdsmetoder, materiel og materialer sikre, at arbejdet gennem-

føres miljømæssigt forsvarligt. Specielt skal det sikres, at der ikke er risiko for eller der sker ud-

slip/nedsivning af emulsioner eller lignende, ligesom der ikke må forekomme emissioner/udlednin-

ger til omgivelserne, hverken i form af faste, flydende eller luftformige stoffer (gælder også støj, 

herunder høj musik). 

 

Der anvendes alene godkendte miljøvenlige og biologisk nedbrydelige hydraulikolier og smøre-

olier mv. på entreprenørens maskiner. 

 

2.14 Sikkerhedskoordinering og plan for sikkerhed og sundhed 

Sikkerhedsarbejdet på projekterne skal gennemføres jf. BEK nr. 117 af 05.02.2013 – Bekendtgø-

relse om bygherrens pligter, som omfatter ethvert bygge- og anlægsarbejde. 

 

I forbindelse med selve udførelsen af entreprisen, skal entreprenøren påtage sig bygherrens for-

pligtelser i henhold til ovenstående. Det betyder, at entreprenøren skal udpege en sikkerhedsko-

ordinator som er ansvarlig til at koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet på pladsen under ud-

førelsen af entreprisen, og som skal koordinere sikkerhedsarbejdet med bygherrens valgte koordi-

nator. Entreprenøren skal være bekendt med angivne bekendtgørelser og vejledninger, som skal 

følges under arbejdet. 

 

Bygherren vil udarbejde plan for sikkerhed og sundhed i det omfang det er nødvendigt. Entrepre-

nøren skal udarbejde arbejdsinstruktioner mv. vedr. særligt farligt arbejde. 

 

2.15 Tekniske anlæg 

2.15.1 Sikringer af veje og arealer mv. under anlægsarbejdets udførelse 

Der skal påregnes lokal forekomst af blødbund på dele af arbejdsarealerne, således at der her 

ikke kan arbejdes med traditionelle tunge maskintyper uden, at dette kan medføre beskadigelser 

på terrænet. Entreprenøren skal således gøre sig bekendt med forholdene på arealerne, evt. selv 

foretage supplerende undersøgelser forud for tilbudsgivningen, hvis han finder behov for det. 
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For at minimere sådanne belastningsskader skal der derfor påregnes anvendt køreplader eller an-

dre lignende typer interimssikringer ved færdsel, samt ved transport og håndtering af jord mv. på 

dele af arealerne.  

 

Entreprenøren skal udvælge, begrænse og optimere størrelsen på maskiner og materiel i forhold 

til arbejdets karakter, herunder det er følsom natur med fredskov og i/nær havearealer, hvilket vil 

sige mindre maskiner. 

 

Omkostninger til etablering og drift af de nødvendige interimsveje mv., herunder også alle former 

for sikringer, ud over de nævnte i SAB og TBL, på arbejdsarealer i øvrigt skal være indeholdt i til-

budssummen. 

 

2.15.2 Eventuelle fortidsminder og fredninger 

Bygherrerådgiver har anmodet Odder Museum (Moesgaard Museum) om arkivalsk kontrol og ud-

talelse. Sagsbehandlingen pågår pt. og der er derfor endnu ingen afklaring omkring eventuel ar-

kæologisk undersøgelser o.l. forud for anlægsarbejdet. 

 

Entreprenøren skal under gravearbejde m.v. være opmærksom på muligheden for eventuelt at 

finde fortidsminder (for eksempel knogler fra mennesker eller dyr, lerpotteskår, menneskebearbej-

det træ, metalgenstande, stenanlæg flinteredskaber eller lignende) eller anlægsspor i form af tøm-

mer og lignende. I givet fald standses arbejdet og Museum og tilsynet kontaktes.  

 

Entreprenøren skal tåle museets tilstedeværelse under gravearbejderne og kan ikke påberåbe sig 

ekstrabetalinger herfor med mindre arbejdet ikke kan videreføres.  

 

2.16 Arbejdstidsplan 

Start- og slut/aflevering af anlægsarbejdet fremgår af udbudsbrevet. Der gøres opmærksom på, at 

projekterne ved Overskov og Rådhusgade igangsættes først og projektet ved Torvald Køhlsvej 

afventer til foråret 2023.Projektet ved Torvald Køhlsvej er endnu ikke endeligt myndighedsbe-

handlet. 

 

Eventuel kontrakt-/acceptindgåelse er betinget af tilsagn samt myndighedernes endelige godken-

delse af projektet. 

 

Såfremt opstartstidspunktet forrykkes efter anmodning fra bygherren, rykkes tidsplanen for færdig-

gørelsen med tilsvarende antal arbejdsdage. Efter endelig godkendelse af projektet er givet, udar-

bejder entreprenøren sammen med bygherren og bygherretilsynet en detaljeret og faseopdelt ar-

bejdstidsplan. 
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3. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB)  

3.1 Overblik 

Anlægsarbejderne udføres samlet i en fortløbende arbejdsgang i henhold til den arbejdstidsplan, 

som entreprenøren og bygherretilsynet aftaler forud for anlægsstart. 

 

3.2 Anlægsarbejdernes omfang 

Det overordnede omfang af anlægsarbejderne fremgår af afsnit 1.4. 

 

Eventuelle ændringer i den aftalte arbejdsplan ved opstarten skal aftales med og godkendes af 

bygherretilsynet. 

 

3.3 Generelle forhold 

Entreprisen omfatter alle de for arbejdet nødvendige materialer, leverancer og ydelser i henhold til 

nærværende beskrivelser, tegninger og bilag. Entreprenøren skal sikre, at anlægsarbejderne ud-

føres til normal god håndværksmæssig praksis og kvalitet. 

 

Før et arbejde påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at arbejdsstedets tilstand er sådan, at 

han kan tage ansvaret for arbejdets konditionsmæssige udførelse og produktets holdbarhed. 

 

Uanset tilsynets kontrol mv. har entreprenøren ansvaret for at præstere alle leverancer og ydelser 

til fuld færdiggørelse og til normal god håndværksmæssig standard. Entreprenøren er pligtig til 

selv at foretage besigtigelser på stedet og gøre sig de nødvendige iagttagelser, og eventuelt sup-

plere med egne opmålinger forud for tilbudsgivningen. Entreprenøren vil således ikke efter tilbuds-

givning og aftaleindgåelse kunne påberåbe sig ekstrabetalinger begrundet i ukendskab til forhol-

dene på stedet.  

 

Entreprenøren forestår selv alle nødvendige interimsforanstaltninger, der sikrer forsvarlig håndte-

ring af vand i og omkring vandløb, kanaler og vandhuller, herunder omledning af vand, tørholdelse 

af render, udgravninger mv. mens anlægsarbejderne pågår. Alle omkostninger hertil, bortset fra 

de, som er nævnt specifikt i SAB og i TBL skal være indeholdt i tilbuddet. 

 

Henvisninger til koter refererer til kotesystemet DVR90. Angivne koter i arbejdsbeskrivelsen og på 

tegninger og bilag er gældende. 

 

Dersom entreprenøren konstaterer uoverensstemmelser mellem tegninger og beskrivelser eller 

bliver opmærksom på andre forhold, som kan besværliggøre arbejdet unødigt, skal dette straks 

meddeles byggeledelsen. Såfremt der i tegningerne er angivet forhold eller detaljer, som ikke er 

beskrevet i beskrivelserne eller omvendt, regnes disse med i projektmaterialet. 

 

Tilsynet skal også meddeles, hvis entreprenøren finder arbejdsmetoder eller løsninger, der kan 

lette eller forbedre delelementer af projektet. Sådanne arbejdsmetoder eller løsninger skal god-

kendes af tilsynet. 

 

Der refereres løbende til tegninger og bilag, som supplerer nærværende arbejdsbeskrivelse. 

 

Entreprenøren får ved arbejdets opstart udleveret adresser mv. på de relevante lodsejere og kan, 

efter aftale med bygherretilsynet, træffe eventuelle praktiske aftaler med disse. 
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3.3.1 Afsætning og kontroller 

Afsætning af jordvold og bygværk mv. foretages sammen med bygherren/bygherretilsynet på ste-

det og skal godkendes af denne før opstart. Derudover påhviler al afsætning entreprenøren. En-

treprenøren skal desuden på tilsynets forlangende stille mandskab, afsætningspæle mv. til rådig-

hed for tilsynets kontrol. Ydelserne skal være indeholdt i entreprisesummen. 

 

Entreprenøren har ansvaret for, at alle mål og dimensioner vedrørende entreprisen nøje overhol-

des. Konstaterer entreprenøren, at tolerancer eller andre måleangivelser ikke er overholdt, skal 

dette straks meddeles tilsynet. 

 

Levering af aftalte kontrolmålinger, prøver på materialer eller leverancer samt udførelse af ar-

bejdsprøver skal ske i så god tid, at eventuel kassation og heraf følgende prøver og kontroller ikke 

kan give anledning til forsinkelse af eget eller eventuelle underentreprenørers arbejde. 

 

Før et arbejde påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at arbejdsstedets tilstand er sådan, at 

han kan tage ansvaret for arbejdets konditionsmæssige udførelse og produktets holdbarhed. 

 

3.3.2 Arbejdsplads og opholdsområder samt færdsel på projektarealet 

Placering og drift af arbejds- og materialelager aftales nærmere med bygherretilsynet før opstart. 

 

Alle omkostningerne til ovenstående skal være indeholdt i tilbuddet. 

 

3.3.3 Adgang til projektområder 

Adgangsveje fremgår af tegning 2 og 4  

 

Normalt anvendte adgangsveje og interimsveje skal vedligeholdes og renholdes under arbejdets 

udførelse og være til rådighed for lodsejere og leverandører mv. Adgangsveje og andre veje skal 

afleveres i mindst samme stand som før benyttelsen.  

 

Alle omkostninger i forbindelse med ovenstående skal være indeholdt i tilbudssummen.  

 

3.3.4 Afspærringer/sikringer m.v. 

Entreprenøren etablerer og vedligeholder de nødvendige foranstaltninger for trafiksikkerheden, 

herunder advarselstavler, afspærringer, fartdæmpning mv. på offentlig vej, hvor der køres og 

transporteres maskiner og materialer. 

 

Der skal sikres fuld og uhindret adgang til bygninger, markarealer mv. for ejere, leverandører mv. 

gennem anlægsperioden.  

 

Entreprenøren foretager desuden alm. sikkerhedsmæssig skiltning og afspærring til arbejdsarea-

lerne. 

  

Omkostningerne til ovenstående skal være indeholdt i entreprisesummen. 
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3.3.5 Sikring af færdsel m.v. til og fra projektarealerne 

Alle veje og flader, hvor der sker transport af materialer og materiel til og fra projektområdet samt 

på selve projektområdets flader, sikres i nødvendigt omfang ved passende interimssikringer, 

f.eks. køreplader eller tilsvarende, hvis der er behov. Der må ikke forekomme strukturskader på 

de åbne flader uden for eksisterende adgangsveje mv. 

 

Alene entreprenøren er ansvarlig for, at alle befæstede og ubefæstede flader og veje/stier mv. 

genetableres til standard, mindst som før anlægsopstart.  

 

3.3.6 Interimssikringer ved anlægsarbejder og færdsel i arbejdsområderne 

Der sikres, at der ikke sker strukturskade og omfattende sporkørsel på fladerne i projektområdet. 

Der henstilles til at entreprenøren anvender de til arbejdet bedst egnede maskiner. Entreprenøren 

er pligtig til at anvende metoder og maskiner, der minimerer risikoen for rystelser og skader på an-

læg og flader samt på veje, bygninger mv. i projektområdet og nærområdet hertil. 

 

Entreprenøren skal ved egen besigtigelse af projektområdet og delstrækningerne langs vand-

løb/grøfter, adgangsveje mv. gøre sig bekendt med og bevidst om forholdene og herefter vælge 

de maskiner og sikringsmetoder, der er nødvendige for mest optimal adgang til- og færdsel i om-

rådet.  

 

Alle udgifter til etablering af midlertidige kørepladeveje og alle arbejder og omkostninger i forbin-

delse med ovenstående interimssikringer i øvrigt skal være inkluderet i tilbuddet.  

 

3.4 Materialer og ydelseskrav samt tolerancer 

3.4.1 Materialer og ydelseskrav 

 
Krav til indbygningsmaterialer er angivet under de enkelte anlægsbeskrivelser. Krav til materialer 

der muligvis skal benyttes, efter bygherres/tilsyns godkendelse, er angivet nedenfor: 

 

Sand/grus til indbygning ved f.eks. rør mv.: Som SGII eller sand 0/4 

 

Evt. geotekstiler, udlagt under stensikringslag, bygværker mv.: I type og kvalitet som f.eks.  Fiber-

tex F-3B eller Dura Spun JM 180. 

 

Geonet: Kvalitet og styrke svarende til FortracR400/50-30, overlæg 50 cm. 
 

Beton, betonrør og betonelementer: 

Beton fra leverandør, der er tilknyttet Fabrikskontrollen (FBK). Dette gælder også evt. brønde og 

bygværker mv. Betonarbejder i øvrigt udføres i henhold til relevante gældende normer og standar-

der, herunder bl.a.:  

 

• DS411 Norm for betonkonstruktioner  

• DS481 Betonmaterialer  

• DS482 Udførelse af betonkonstruktioner  

• DS13080 Armeringsstål til jernbeton  

• DS13082 Svejste armeringsnet til jernbeton  
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Beton i konstruktioner, bundplade, indstøbninger, mv.:  

fck> 35 MPa  

Aggressiv miljøklasse  

Vandtæt  

Normal kontrol  

 

Armering:  

Y: ny Tentor  

Fyk>550 MPa  

 

Evt. bagstøbninger/indfyldninger:  

fck >=16 MPa, passiv miljøklasse (inkl. jordfugtig beton)  

 

Beton til renselag:  

fck> 10 Mpa  

Passiv miljøklasse  

Normal kontrol 

 

3.4.2 Generelle tolerancer og kontrolniveauer ved gravearbejder mv. 

Hvor intet andet er angivet specifikt under de enkelte delarbejder, skal følgende tolerancer over-

holdes: 

 

Tolerancer: 

• Koter til vandløbsbund +/- 30 mm. 

• Kronekote jordvold: +/- 20 mm. 

• Tykkelse af stensikringslag +/- 40 mm. 

• Koter på rør og brønde +/- 20 mm. 

• Koter for betonelementer +/- 10 mm 

 

Kontroller: 

• Modtagekontrol, visuel og geometrisk kontrol af alle modtagne materialer, herunder også 

beton og beton elementer. 

• Dokumentationskontrol, kontrol af modtagesedler, materialedokumentation (beton, jord 

mv.). 

• Modtagekontrol/visuel kontrol af sten inden indbygning. 

• Modtagekontrol, køresedler og fotodokumentation af fyldningsgrad på leveret råjord og ler 

til indbygning i vold. 

• Målekontroller til sætningsplader på vold. 

• Kontrol af udgravningsplanum, færdige bundkoter, bundbredder og anlæg. 

• Kontrol af udplaneringområder, planeringstykkelser, tilfyldninger. 

• Kontrol af betonflader, tykkelser, samlinger mv. 

• Banketkoter, anlæg og flader. 

• Slutkontrol, visuel og geometrisk kontrol/nivellement af de indbyggede materialer, koter til 

bund, terræn, stationeringer. 

• Kontrol af lokaliserede ledninger, dræn mv. 

• Afslutninger af dræn, rørudløb mv. 

• Visuel kontrol af overkørsler, broer og afslutninger, herunder samlinger og materialekvali-

tet. 
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• Visuel kontrol af indfyldninger, planering og retablering. 

 

3.5 Indledende arbejder, herunder sikringer, rydning mv. 

3.5.1 Samlet projekt 

3.5.1.1 Før-registreringer  

Forud for anlægsarbejdernes opstart foretager entreprenøren på eget initiativ før-registrering af 

flader og eventuelle installationer inden for projektområdet. Dette gøres ved bl.a. fotos, evt. video 

og skal kunne bruges i forbindelse med evt. forsikringssag. Efter behov foretages kontrol-opmålin-

ger til befæstede flader mv. 

 

Alle før-registreringer, fotos, videoer mv. og anden registrering mv. skal foreligge i kopi på bygge-

pladsen. 

 

Samtlige omkostninger hertil skal være indeholdt i tilbudssummen. 

 

3.5.1.2 Interimsikringer, påvisning af ledninger og kabler i vandløbstracé og andre krydsninger 

Der foretages generelle interimsikringer i forhold til passage af de påviste ledningsanlæg og in-

stallationer i projektområdet.  

 

Krydsninger af registrerede ledninger m.v. fremgår af tegning 1, 3 og 6. 

 

Den udførende entreprenør skal under alle omstændigheder indhente opdaterede LER-oplysnin-

ger og sikre påvisning af ledningsanlæg som minimum ved krydsninger af nyt vandløb, ny jordvold 

mm. I øvrigt være opmærksom på eventuelle ikke registrerede ledninger under gravearbejdet.  

 

Entreprenøren håndterer ledningsejerens påvisning af kabler og ledninger og følge deres ret-

ningslinjer vedr. gravning/håndtering af ledningerne. Alle omkostningerne hertil skal være inde-

holdt i den udførende entreprenørs ydelser. 

 

Supplerende sikringer på ikke-registrerede/ikke oplyste ledninger mv. udføres efter aftale med 

Bygherren. 

 

Alle aktive forsyningsledninger, kabler mv. idriftholdes under anlægsperioden og sikres i nødven-

digt omfang. Samtlige omkostninger hertil skal være indeholdt i tilbuddet. 

 

Påtræffes ikke-registrerede ledninger mv., indmåles og markeres disse. Type, placering, dimen-

sion mv. angives tydeligt på et af projekttegningerne, der opbevares på pladsen.  

 

3.6 Overskov – vandmagasin og udløbsbygværk 

Den overordnede projektløsning: 

Det naturlige terræn ved Overskov, giver mulighed for at holde vandløbsvand tilbage opstrøms 

Odder by. Sammen med øvrige tiltænkte tiltag, vil dette kunne reducere oversvømmelsesrisikoen i 

Odder by ved store regnhændelser. Se tegning 1 og 2. Den maksimale opstuvningskote bliver kt. 

42,2 m og det maksimale forsinkelsesvolumen bliver ca. 17.500 m³. 

 

For at skabe en mere optimal forsinkelse foretages ændring og tilpasning af eksisterende byg-

værk. 
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De enkelte elementer i anlægsløsningen er nævnt i punktform nedenfor og er herefter nærmere 

beskrevet. De projekterede ændringer fremgår af tegning 2. 

 

Der laves følgende: 

1. Ændring af nuværende udløbsprofil og tilpasning af bygværk 

2. Afværgeforanstaltninger med hævning af omkringliggende asfaltsti og grusstier. 

 

Nedenfor er de enkelte anlægselementer beskrevet nærmere. 

 

3.6.1 Ændring af nuværende udløbsprofil og tilpasning af bygværk 

Ændringen af det nuværende bygværk består af følgende tiltag (se Figur 3.6.1): 

• I fronten af den nuværende betonbro afmonteres eksisterende jernplade og ny monteres 

med optimeret udløbsprofil med hensyn til faunapassage og forsinkelse. Det nye udløbs-

profil er vist i Figur 3.6.3. 

• Som lignende konstruktion etableret ved Rathlousdal i 2020, skal der være mulighed for 

at lukke en del af udløbsprofilet ved store regnhændelser over Odder by. Dette gøres ved 

hjælp af et spjæld der betjenes med et håndhjul fra brodækket. Spjældet kan lukke næ-

sten helt af for vandgennemstrømningen gennem udløbsprofilet. Se figur 3.6.4, hvor byg-

værket ved Rathlousdal er vist (det tidligere udførte bygværk på anden projektlokalitet kan 

findes nær Rathlousdals Alle 50, 8300 Odder ved passage af Odder Å). 

• Der ændres ikke ved hovedkonstruktionen af betonbroen.  

 

 
Figur 3.6.1 Foto af eksisterende jernplade i brokonstruktion. Pladen udskiftes og ny konstruktion monteres i 

flugt med front af brodæk. 

Ny jernplade flyttes 

frem i flugt med bro-

dæk, så vedligehold 

fra brodæk lettes. 

Jernplade udskiftes 

med profilhul som an-

givet i figur 3.6.3. 

Underkant betondæk 

ca. kt. 42,5 m. 

Overfaldskant ved fyldt bassin mellem over-

kant jernplade og betondæk etableres i kt. 

42,0 m. 

Nuværende overkant jernplade ca. kt. 41,4 

m 

Spjæld foran profilhul etab-

leres med mulighed for at 

lukke hullet delvis – som i 

bygværk ved Rathlousdal 

dæmningen, se profil i figur 

3.6.3 

(styres via spindel) 
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Figur 3.6.2 Foto af etableret bygværk ved Rathlousdal-dæmningen i 2020. Princippet i opbygningen er den 
samme som den der skal etableres ved Overskov. Ved Overskov skal overløb ske mellem brodæk og jern-
plade, hvor det ved Rathlousdal løber over bygværket ved gelænderet. Der etableres ikke rist foran bygvær-
ket ved Overskov. 

3.6.1.1 Udløbsprofil i jernplade 

I figur 3.6.3 er profilåbningen i jernpladen illustreret. Udløbsprofilets dimensioner, er L = 1,2 m, H 

= 0,40 m (højeste sted). Bundniveauet af åbningen vil komme til at ligge få cm over den opmålte 

vandløbsbund. Vandet ledes i en glidende bevægelse mod indløbsprofilet. 

 

Retningsgivende dimensioner for pladen til prissætning: 

H: 3600 mm 

B: 4200 mm 

Tykkelse: 20 mm 

 

Entreprenør har ansvaret for at foretage kontrolopmåling og sikre bestilling af plade i korrekte di-

mensioner. 
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Figur 3.6.3 Tværsnit af profilåbning gennem bygværk. Udløbsprofilets dimensioner er L = 1,2 m, H = 0,40 m 
(højeste sted). Bundniveauet af åbningen vil komme til at ligge få cm over den opmålte vandløbsbund. 

3.6.1.2 Spjæld 

Der laves mulighed for delvis aflukning af udløbsprofilet ved hjælp af spjældplade der kan sænkes 

ned foran hullet via spindel og håndhjul monteret på toppen af broen. Lignende system er lavet 

ved udløbsbygværker ved Rathlousdaldæmningen, hvor nedenstående fotos er fra. 
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Figur 3.6.4 Færdigt bygværk ved Rathlousdaldæmningen, hvor spjæld i form af  
jernplade og spindel er bag risten og galvaniseret stålkasse med svinghjul er  
monteret ved gelænderet, så det kan betjenes fra toppen af broen.  
 

Spjældet til bygværket ved Overskov udføres på samme måde som det eksisterende spjæld ved 

Rathlousdaldæmningen. Der gøres opmærksom på, at spjældpladen skal glide nemt ned foran 

profilåbningen. Spjældet etableres for at have mulighed for at særre af ved ekstremhændelser 

nedstrøms bygværket. 

 

Det er inkluderet i tilbudsgivningen at den bydende entreprenør skal foretage opmåling af bygvær-

ket ved Overskov til brug for nøjagtig fremstilling af tilpasning af bygværket. 

 

Den galvaniserede stålkasse omkring Ø30 cm håndhjulet laves på samme måde som ved Rath-

lousdaldæmningen.  
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Det er inkluderet i tilbudsgivningen, at den bydende entreprenør foretager besigtigelse og opmå-

ling af de beskrevne elementer i forbindelse med tilbudsgivningen. Elementerne tilpasses kon-

struktionen ved bygværket ved Overskov. 

 

 
Figur 3.6.5 Galvaniseret stålkasse på top af bygværk ved Rathlousdaldæmningen med Ø30 cm håndhjul til 

betjening af spjældplade foran udløbsprofil. Lukket kasse ses nederst til venstre (aflåselig). 

3.6.2 Stensikring 

Der foretages stensikring af alle de flader i og omkring udløbsbygværket, der kan blive udsat for 

eroderende kræfter fra strømmende vand gennem rist og udløbsprofil. Nedenfor er anvendte typer 

af stenblandinger vist og i Tabel 3.6.1 er angivet, hvilke konstruktionselementer stenblandingerne 

anvendes i. 

 

Stenblandinger: 

 

Stenblanding 1: 

Bundsten  d = 64 - 128 mm  20 % 

Håndsten  d = 128 – 250 mm 40 % 

Sten  d = 250 – 450 mm 40 % 

 

Større enkeltsten:  d = ca. 400 - 450 mm. 

 

Stenblanding 2: 

Bundsten  d = 64 - 128 mm  20 % 

Håndsten  d = 128 – 250 mm 20 % 

Sten  d = 250 – 450 mm 30 % 

Sten  d = 450 – 700 mm 30 % 
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Større enkeltsten på særligt kritiske steder:  d = ca. 500 - 900 mm. 

 

Inden for hver stenfraktion skal størrelsesfordelingen være jævn. Der anvendes søsten-materialer 

uden skarpe kanter og med begrænset flintindhold (maksimalt 15 %). Der må ikke anvendes ned-

knuste materialer (bortset fra evt. bundsten under sikringssten/strygsten). 

 

For at de udlagte sten ikke flytter sig, er det vigtigt med meget god pakning af stenene. 

 

I tabellen nedenfor er angivet hvilken stenblanding der skal benyttes hvor i og omkring udløbskon-

struktionen: 
 
Tabel 3.6.1 Dimensioneringstabel 

Konstruktionsdel Stenblanding Ca. 

mængde 

Mini-

mum 

lag-

tyk-

kelse 

Til supplering af eksisterende stenmateriale Stenblanding 1 5 m3 0,6 m 

Til supplering af eksisterende stenmateriale Stenblanding 2 5 m3 0,7 m 

Sum  10 m³  

 

Ved afslutningen af anlægsarbejdet skal området omkring udløbsbygværket gennemgås nøje for 

mulige svage områder i dagligdags hændelser og ved høj vandstand i opstuvningsområdet. 

 

Specielt omkring udløbsprofilet er det vigtigt med stensikring, da der i dette område til tider vil op-

stå store eroderende kræfter. Det samme gælder det område af vandløbsbunden og skråninger, 

hvor vandet rammer ved overløb over udløbsbygværket.   

 

3.6.3 Hævning af asfaltsti og grusvej/sti 

Grundet højden på opstuvningsvolumnet, skal en del af eksisterende asfaltsti mod nordøst og 

grusvej/sti mod nord hæves til kt. 42,2 m. Se tegning 2 og Figur 3.6.6 nedenfor. 
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Figur 3.6.6 I den nordøstlige del af projektområdet hæves eksisterende asfalteret cykelsti og grus sti/vej til kt. 
42,2 m. Den røde streg på plantegningen angiver hævningen af asfaltstien, hvor længdeprofilet til højre er 
lavet. De angivne punkter er opmålt, eksisterende terræn. 

Nedenfor er de enkelte projektiltag for stierne angivet: 
 
Hævning af asfaltsti: 

• 2,0 m bred asfaltsti markeret på tegning 2 hæves til kt. 42,2 m, længde ca. 25 m 

• Asfalt opbrydes 

• Udlægning af: 

o 20 cm Stabilt grus, klasse 2, bredde min. 2,4 m 

o 70 mm GAB 1 

• Der foretages tilbageskæring af eksisterende asfalt, så korrekt samling opnås. 
 
Hævning af grusvej/sti: 
Eksisterende grusvej/sti hæves op til ca. 20 cm til kt. 42,2 m på strækning op mod cykelsti vist i 
figur 3.6.6. 
 

Data for stihævningen fremgår nedenfor: 

Bredde: 5 m 

Længde: 40 m 

Areal: Ca. 200 m² 
 

3.6.4 Torvald Køhlsvej 

For at sikre udsatte parcelhuse mod oversvømmelse etableres forhøjning af terrænet langs Stam-

pemølle Bæk, primært opstrøms Torvald Køhlsvej. Dette gøres ved følgende tiltag, der er nær-

mere beskrevet i afsnittene nedenfor: 

 

• Sikring ved etablering af jordvold mellem Stampemølle Bæk og parcelhuse på vestsiden 

af vandløbet, herunder regulering af stisystem. 

• Etablering af betonmure med præfabrikerede elementer, hvor der ikke er plads til etable-

ring af jordvold, som barriere for vandløbsvandet. 

• Sikring så bagvandet kan få afløb efter forhøjningerne langs Stampemølle Bæk er etable-

ret. Dette sker via eksisterende terræn, nyetablerede dræn mv, der via udløbsledninger 

med kontraklapper får afledning til Stampemølle Bæk. 

• Hævning af brønde og etablering af vandtætte dæksler. 
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• Tilpasninger ved bygværker/ledningsanlæg. 

• Etablering af kontraklapper ved udløbsledninger 

 

3.6.5 Jordvold 

Jordvolden angivet på tegning 4 etableres med følgende dimensioner og materialer: 

 
 
Tabel 3.6.2 Dimensioneringsskema over jordvold langs Stampemølle Bæk. 

Station 

[m] 

Topkote 

[m DVR90] 

Højde 

[m] 

Kronebredde 

[m] 

Bundbredde 

[m] 

Anlæg 

0 10,70 0,95 0,5 6,2 3 

25 10,80 0,90 - 5,9 - 

50 10,95 0,85 - 5,5 - 

75 11,05 0,50 - 3,6 - 

100 11,50 0,80 - 5,2 - 

125 11,25 0,35 - 2,5 - 

150 11,40 0,25 - 1,8 - 

175 11,50 0,10 - 1,1 - 

200 11,60 0,05 0,5 0,6 3 

 
Opbygningen af diget sker i lag á ca. 0,4 m, og med bæltemaskine. Lagene trykkes ved overkør-
sel og afretning med maskinskovlen. Diget opføres til færdig kote angivet i tabel 3.7.1. 

 

Materialer: 

• Grundopbygning:  

Råjord til indbygning i vold: 

Råjorden skal være homogen, ren og uden væsentlige roddele eller øvrige fremmedele-

menter. 

Lerindhold på min. 5 %. 

Råjorden inspiceres af bygherrerådgiver på depot. Materialerne skal godkendes af byg-

herren inden afhentning/indbygning. 

 

Mængder: 

• Råjord: Ca. 300 m³ 

 

Tilpasninger: 

Der er flere steder, hvor volden bliver afbrudt af enten krydsende asfaltstier, eller skal tilpasses 

overgang til mur i den sydlige del af projektstrækningen.  

• Ved stikrydsningerne sammenbygges skråningsanlæggene mellem stihævningerne og 

volden i ét samlet udtryk.  

• Ved overgang mellem jordvolden og muren mod syd, indbygges muren på en delstræk-

ning af volden, så muren ”forsvinder” ind i volden på skråningsstykket for enden af volden. 

 

Tilsåning: 

Efter etablering af jordvolden, tilsåes den med nedenstående blomsterblanding. 
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50/50 blanding af blomsterblanding svarende til ”Blandet jord” og ”Fed jord” fra ”Let it bee” 

(https://let-it-bee.dk/froeblandinger). 

• Areal: ca. 700 m² 

 

3.6.6 Hævning af stier 

I forbindelse med etablering af jordvolden, skal to krydsende asfaltstier hæves til niveau med top-

pen af jordvolden. 

 

I Figur 3.6.7 er placeringerne af stikrydsningerne vist, inkl. krydsning mod syd, hvor særskilt løs-

ning laves. 

 

Der etableres både ramper på hovedstien og på sidestierne.  

Faldet på ramperne må som udgangspunkt, maksimalt være 50 ‰. Dimensionering af ramper 

fremgår af Tabel 3.6.3. 

 

Opbygningen af asfaltbelægning aftales endeligt med Odder Kommunes vejafdeling, men der ta-

ges udgangspunkt i følgende opbygning: 

• 13 cm SG II 

• 50 mm GAB 1 

• 20 mm PA 

Der foretages tilbageskæring af eksisterende asfalt, så korrekt samling opnås. 

 

Der udleveres ikke gravefiler til arbejdet, da der skal ske tilpasninger af geometrien af vold, stier 

og skråninger i anlægsfasen i fællesskab mellem entreprenør og rådgiver. 

Entreprenøren skal indregne flere justeringer i dette arbejde, dog kun jord- og grusarbejde. Den 

endelige overflade af ramper, volde og stitilslutninger, skal godkendes af tilsynet inden udlægni-

ung af asfalt.  

 
Tabel 3.6.3 Oversigt over ramper. 

Rampe ID 
Bundkote start 

[m DVR90] 

Topkote 

[m DVR90] 

Længde 

[m] 

Stigning 

[‰] 

Areal 

[m²] 

S1 9,8 10,8 20 50 30 

S2 10,0 10,8 16 50 25 

S3 10,0 10,8 16 50 25 

S4 10,8 11,25 9 50 15 

S5 10,9 11,25 7 50 10 

S6 11,0 11,25 5 50 10 
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Figur 3.6.7 Placeringer af stihævninger markeret med rød stjerne. Ramper er markeret med sort skravering. 

3.6.7 Mur og hævning af kantsten 

Som vist på tegning 4 og 5 laves følgende: 

• Hævning af kantsten ud for Christianslund 6 og 8. 

• Ny kant langs begge sider af hæk ved sidesti, højde ca. 40 cm – 60 cm. 

• Betonmur af præfabrikerede L-elementer eller tilsvarende på indvendig side af sti langs 

Stampemølle Bæk. 

• Gangsti langs Torvald Køhlsvej ved stitilslutningen er ca. kt. 10,6 m, hvilket passer med 

topkoten af muren. 
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3.6.7.1 Mur 

Langs Christianslund 6 og 8, mellem hæk og sti, etableres en betonmur bestående af præfabrike-

rede L-formet betonelementer, se tegning 4 og 5 og Figur 3.6.8. Elementerne skal være som 

IBF/Oranje Parkline 120 cm høje, med fer og not.  

 

• I alt etableres ca. 65 m mur. 

 

Overkant af muren etableres i kote 10,6. Muren etableres ved afrømning af muldlaget og afgrav-

ning af råjord til kote 9,2, i ca. 1 m bredde. I udgravningen udlægges og afrettes 20 cm afretnings-

sand, hvor L-elementerne placeres ovenpå. Foden dækkes med min. 10 cm muld. 

 

For at sikre imod vandindtrængning fuges noten med elastisk bygningsfuge, inden elementerne 

sættes sammen.  

 

Hvor muren drejer op langs sidestien benyttes udvendige hjørneelemeter. 

 

 
Figur 3.6.8 Eksempel på mur af L-element. Nederst til venstre ses det fulde element.  

3.6.7.2 Ny kant langs sider af hæk 

Langs sidestien mellem Christianslund 6 og 8 skal der etableres en hævet kant i kote 10,6. 

 

Den eksisterende sti brydes op og der foretages tilbageskæring af eksisterende asfalt, så korrekt 

samling opnås. Asfalt bortskaffes til egnet og godkendt modtager.  

Langs stien udgraves og afrettes til etablering af kant og ny sti. I alt etableres ca 20 m. Eksiste-

rende forløb, koter og faldforhold for sidestien beholdes for den nye sti. 
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På begge sider, mellem hæk og sti etableres en kant, bestående af elementer i samme type som 

IBF/Oranje Parkline L-elementerne, men uden fod. 

Højden på elemterne skal være 50-90 cm afhængig af placering. Der istøbes armeringskobling på 

fronten, som bruges til montering af armeringsjern.  

 

Overkant på elemternerne etableres i kote 10,6.  

Elementerne etableres med bund 20 cm under eksisterende terræn. 

 

Elementerne etableres i forlængelse af muren og fuges med elstisk bygningsfuge i noten, inden 

samling af elemterne. Ved montering af elementerne monteres armeringsjern og der udlægges 

armeringsstænger på tværs. Der insitustøbes en fod på ca. 10 cm tykkelse mellem elementerne. 

 

På den sydlige side af stien ligger en ventilbrønd til fjernvarmeledninger. Elementerne føres 

udenom brønden, ved som vist på skitse, se Figur 3.6.9. 

Et element på 120 cm sættes helt op ad brønden. Brønden har en kegletop under terræn, og det 

må forventes at der skal foretages tilretninger af elementet på stedet. På hver side af elementet 

sættes kortere elementer i en vinkel af 45 grader, i forhold de langsgående elementer. 

 

 
Figur 3.6.9 Skitse for føring af hævet kant omkring fjernvarmebrønd 

 

Ovenpå den støbte fod til kanterne etableres stien.  

 

Opbygningen af asfaltbelægning aftales endeligt med Odder Kommunes vejafdeling, men der ta-

ges udgangspunkt i følgende opbygning: 

• 5 – 50 cm SG II 

• 50 mm GAB 1 
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• 20 mm PA 

• Mængde: Ca. 35 m² 

 

3.6.7.3 Hævning af kantsten 

På vendepladsen skal kantstene, mellem indkørslerne til Christianslund 6 og 8 og stikstien udskif-

tes.  

Hvor eksisterende kantsten har topkote over eller lig med kote 10,6 m holdes den eksisterende 

kote. Hvor top af eksisterende kansten har top under kote 10,6, sættes nye kantsten med top i 

kote 10,6.  

I alt ca. 35 m kantsten.  

 

De laveste kansten skal hæves ca. 30 cm. 

 

Hævningen foretages ved optagning af eksisterende kantsten, og etablering af nye kantsten, med 

en højde på 60 cm. De nye kantsten støbes fast i beton, efter almindelig standard.  

 

3.6.7.4 Forringsrør over fjernvarmerør 

Hvor den nye mur og hævede kant langs stikstien krydser fjernvarmerør skal fjernevarmerørerne 

fores med et forringsrør.   

Dette gøres ved at fjernvarmerørerne frigraves.  

 

Da kappen på fjernvarmerørerne ikke er robust nok til at modstå en maskinskovl, skal disse frigra-

ves i hånden. Hvis kappen beskadiges skal Odder Fjernvarme kontaktes. 

 

Når fjernvarmerørerne er frigravet fores de ved at at lægges et 3 m langt Ø315 PVC rør, som er 

delt på langs, henover fjernvarmerøret hvor det krydser muren eller den hævede kant langs stik-

stien. 

 

• I alt krydses fjernevarmerør 2 steder. I alt skal 4 rør fores. 

 

3.6.8 Afvanding 

3.6.8.1 Regnvandsrende langs jordvold 

Til opsamling af regnvand langs vestsiden af jordvolden formes terrænet, så overfladevandet lø-

ber tæt på foden af jordvolden. Renden anlægges så faldet følger terrænet, der naturligt falder 

mod syd. 

 

Under de to nordligere beliggende sidestier på tværs af jordvolden, nedlægges rørunderføringer 

(Ø110 mm glatrør) med Ø315 mm opføringsrør og kuppelriste på hver side for at sikre, at vandet 

ikke løber ovenpå stierne. 

 

• 2 stk. Ø315 mm opføringsrør med kuppelrist 

• 10 m Ø110 mm PVC glatrør 

 

3.6.8.2 Afvanding langs betonmur 

For enden af jordvolden, ud for Christianslund nr. 8, etableres en kuppelrist i forbindelse med 

regnvandsrenden. Kuppelristen forbindes til nyt Ø128 mm PVC dræn der nedlægges på indvendig 
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side af murene langs Christianslund nr. 6 og 8 i en dybde af ca. 60 cm, Drænet etableres med 

jævnt fald. 

De to dræn samles tilsluttes ny Ø315 mm drænbrønd, som sættes i græsarealet mellem sti og 

mur (se tegning 4 og 5). Indløb etableres i kote 9,0. Brønden etableres med 0,5 m sandfang 

(Bundkote af brønd i kote 8,5). Udløb etableres som Ø150 mm glatrør med udløb til Stampemølle 

bæk i kote 8,6. 

 

Ved Christianslund nr. 6, skal drænledningen langs muren gå tæt mod hækken, dog uden at den 

beskadiges eller har risiko for at gå ud.  

 

• I alt etableres ca. 65 m drænrør 

• 1 stk. Ø315 mm drænbrønd 

• 7 m Ø150 mm PVC glatrør 

 

3.6.8.3 Forhøjning af brønde og udskiftning af brønddæksler 

I forbindelse med etablering af jorddiget, er det nødvendigt at forhøje 4 brønde, da de ligger i tra-

ceet for jorddiget. De forhøjes så de er over terræn for det færdige dige og der påsættes dæksel 

med pakning (bygherre leverence). Brøndende forhøjes ved påsætning af brøndringe. Brøndene 

er Ø1000 bt, skal verificeres ved opstart.  

Ca. placering af de 4 brønde fremgår af Figur 3.6.10. 

 

Forhøjning og udskiftning: 

4 stk. Ø1000 bt 

 

For 4 brønde skal dækslet udskiftes med et med pakning (bygherre leverence). Ca. placering af 

de 4 brønde fremgår af Figur 3.6.10 

 

Udskiftning: 

4 stk Ø1000 bt 
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Figur 3.6.10 Oversigt over brønde der skal forhøjes (grønne prikker) og brønde hvor dæksler skal udskiftes 
(blå prikker). 
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3.6.8.4 Kontraklapper 

For at forhindre tilbageløb i eksisterende ledningsnet ved store afstrømninger, etableres kontra-

klapper i 5 afløb. 2 af afløbene har udløb på projektstrækningen ved Torvald Køhlsvej og 3 har af-

løb nedstrøms Bisgaardsvej. 

 

Placeringen af afløbene er vist i nedenstående figur 3.7.5. 

 

 
Figur 3.6.11 Udløb til Stampemølle Bæk, hvor der etableres kontraklapper. ID numre på udløbene er vist. 

ID Dimensio-

ner 

CH001.1U Ø600 bt. 

AH003.1U Ø500 bt. 

EN007.5U Ø150 bt. 

EN009.4U Ø150 bt. 

EN012.3U Ø150 bt. 

Nyt udløb fra drænbrønd Ø150 PVC 

 

Ifølge SAMN Forsyning kan eksist Ø1000 mm brønde benyttes til etablering af kontraklapperne. 

 

SAMN Forsyning har bestemt typen af kontraklapper, som WAPRO, Wastop. Typen er vist neden-

for i figur 3.10. Det anbefales, at producenten foretager en nøjagtig opmåling af rørudløbene i for-

bindelse med bestilling. 
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Figur 3.10 Type kontraklap, der påmonteres eksisterende udløb. 

 

3.7 Ristebygværk ved Rådhusgade 

Rørunderføringen af Stampemølle Bæk under Rådhusgade er lagt med et uhensigtsmæssigt 

knækpunkt, som vil kunne tilbageholde grene mv. som føres med af vandløbsvandet. Derfor er 

der ved indløbet under Rådhusgade monteret en rist, som vist i Figur 3.7.1 med det formål at op-

samle og tilbageholde grene og andet materiale, som føres med vandløbet. Det har dog vist sig, 

at risten ofte tilstopper med fare for opstuvning. Der bruges desuden mange midler på vedlige-

holde af den nuværende ristekonstruktion, som derfor ønskes udskiftet. 
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Figur 3.7.1 Principskitse af område med nyt ristebygværk. Under de fremtidige forhold etableres et skråtstillet 
ristebygværk med væsentlig øget risteareal (grå flade), så risikoen for tilstopning mindskes betydeligt. Der er 
samtidig en stor vandret og gangbar risteflade, som benyttes ved tilstopning af de lodrette riste. Orange flade 
angiver opsamlingsflade, sænket i forhold til det omgivende terræn. Med grøn flade er angivet arbejdsareal 
for rendegraver eller lign, til opsamling af grene, stammer mv. fra opsamlingsflade eller foran rist. Mellem op-
samlingsflade og arbejdsarealet er sikret skråning med sten. På nordsiden er der mulighed for at tilgå risten 
fra P-areal, evt. via trappe. 

3.7.1.1 Anlægsarbejder 

 

Ristebygværk: 

Det nye ristebygvært leveres som bygherreleverance af Odder Kommune. Leverandør er Hego-

matek v. Henrik Pedersen (85 55 40 33). Arbejdet skal koordineres tæt med Hegomatek. 

 

Ristebygværket laves med et areal på ca. 17 m2. Dette gøres ved at lave bygværket med skråtstil-

lede, lodrette riste på tværs af vandløbet og så grene mv. samles på den sydlige side af bygvær-

ket, nær opsamlingsfladen, som angivet på figur 3.8.2. 

 

Den vandrette gangflade ovenpå ristebygværket laves også som et risteareal, evt. med elefantri-

ste med passende maskestørrelse og med en eller flere oplukkelige ristefag som benyttes til vedli-

gehold under ristene, eller som nødluger som kan åbnes, hvis risten er tilstoppet. Se figur 3.8.2. 

 

I forbindelse med de afsluttende arbejder med ristemonteringen besluttes den nøjagtige udform-

ning af bagfyld på nordsiden af risten. 



 

 

Projektnummer: 1322100008 / 21000066  

Version: 0 48/54 
 

 

 

Figur 3.7.2 Principskitse af lodret tværsnit af ristebygværk. Øverst lodret snit set fra syd. Til ven-

stre påmonteres den nye rist på eksisterende betonender. Nederst i plan med riste på top af riste-

bygværk. 

 

Nedenstående arbejde skal koordineres tæt med bygherretilsynet og afsættes på arealet før 

igangsætning. Efter udgravning til opsamlingsfladen angivet på figur 3.8.1 skal dette godkendes af 

tilsynet og justeringer skal påregnes. 

 

Opsamlingsflade: 

Opsamlingsfladen belægges med sten som underlag. Opsamlingsfladen etableres i kt. 8,5 m. og 

er ca. 15 m2. 

Skråning fra opsamlingsflade til vandløbsbunden etableres med skråtstillede fliser, som under de 

nuværende forhold, så det er nemt at trække grene mv op. 

 

Areal med armerede fliser: 
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Som udbygning fra fortovsareal, etableres et areal med armerede betonfliser, hvorpå rendegraver 

eller lignende kan holde og opsamle materiale fra opsamlingsfladen. Arealet er ca. 10 m2. 

 

Sikret skråning: 

Den sikrede skråning etableres fra det armerede fliseareal til opsamlingsfladen nedenfor, så ro-

bust underlag haves for det materiale der trækkes op af rendegraver eller lign. 

Skråningen stensikres med ca. Ø100 mm sten på en ca. 7 m2 stor flade.  

 

Øvrige skråninger: 

Ud over den sikrede skråning, laves de øvrige skråninger som tilsåede jordskråninger med græs. 

Frøblanding efter nærmere aftale med bygherretilsynet.  

Areal ca. 20 m2.  

 

Trapper: 

Fra eksisterende terræn fra sydsiden og ned til opsamlingsfladen, etableres 4 trappetrin i 2 m 

bredde med 1 m brede præfabrikerede trappetrin, 100X40X14 cm m skrå kant som 2-lags beton. 

Der etableres sidevanger af beton i ca. 15 cm bredde. Der etableres ikke trapper fra parkerings-

areal mod nord til risteoverflade. 

 

 

Figur 3.7.3 Trappe af betonelementer med sidevange af beton. 

 

Arbejdslys: 

Der etableres arbejdslys på eksisterende mast nær areal med armerede fliser, så graveføre kan 

se, når det er mørkt. Dette aftales nærmere med ledningsejer for vejbelysning AURA.   

 

Projektøren skal være som type LEDlife Bright 200W LED projektør. Projektøren skal være IP66 

godkendt. Den endelige løsning aftales i samarbejde mellem tilsyn, entreprenør og AURA. 

 

3.8 Reetablering 

Arbejdspladsen rømmes og alle maskiner og materialer mv., tilført af entreprenøren fjernes helt. 

Al affald og anvendte materialer i øvrigt, som ikke oprindeligt var på arealet, opsamles og fjernes 

helt. Alle flader, installationer, herunder eventuelle anvendte emner til interimsforanstaltninger 

mv., retableres til form og standard som før anlægsstart. Alle opsatte interims- og sikkerheds-

hegn, mv. fjernes således, at hele området fremstår som rengjort efter rømningen. Alle ubefæ-

stede flader udplaneres/jævnes løbende med maskin-/planerskovl eller tilsvarende. 
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Synlige kørespor vil ikke blive tilladt efterladt på nogen af fladerne, og alle opgravede og ryddede 

materialer som rør, brøndgods, grene mv. samt materialer fra lagerpladser mv. skal fjernes helt. 

 

Befæstede arealer og veje, skadet eller på anden måde påvirket af entreprenørens anlægsarbej-

der, retableres til form og standard, minimum som før anlægsstart. Omfanget af skader mv. afkla-

res sammen med bygherretilsynet forud for afleveringsforretningen. 

 

Samtlige omkostninger ved retableringerne skal være indeholdt i tilbudssummen. 
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4. Bestemmelser i tilslutning til AB18 Forenklet 

For entreprisen er ”Forenklede almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og 

anlægsvirksomhed (AB Forenklet) gældende med de tilføjelser, der er anført i afsnit 4.1. 

 

Endvidere gælder for entreprisen de udfyldende bestemmelser til AB18 Forenklet, der er anført i 

nærværende beskrivelse. 

 

4.1 Tilføjelser og supplerende bestemmelser til AB18 Forenklet 

Der refereres i det følgende til de enkelte paragraffer og stykker i AB18 Forenklet. 

 

ad § 4 Bygherrens udbud 

stk. 1 Hvis noget på tegninger eller i beskrivelse er de bydende uklart, må de indhente 

nærmere oplysninger herom, senest 5 arbejdsdage inden tilbuddet afgives. Fo-

respørgsler rettes til Orbicon / WSP, Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby J. Kontakt-

person Allan Bo Mikkelsen (AMIK@orbicon.dk). 

ad § 5 Entreprenørens tilbud 

 

stk. 1 Når entreprenøren får arbejdet overdraget, skal entreprenørens eventuelle reg-

nefejl i tilbudslisten korrigeres ved ændring af tilbudslistens poster, herunder en-

hedspriserne, således at tilbudssummen er uændret. De ændrede priser skal 

godkendes af bygherren og er herefter bindende. 

 

De bydende skal, forinden tilbud afgives, gøre sig bekendt med forholdene i og 

omkring projektområdet, herunder orientere sig om adgangsforhold. 

 

Tilbud skal også omfatte de ydelser, der alene måtte være anført i tilbudslistens 

specifikation. 

 

ad § 8 Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

 

stk. 1 Sikkerheden skal stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsfor-

sikring eller på anden betryggende måde og skal foreligge inden arbejdets start. 

  

ad § 10 Forsikring 

 

stk. 1 Foruden erhvervs- ansvarsforsikring påhviler det entreprenøren selv at forsikre 

oplagrede materialer og materiel, som indgår i arbejdet og det endelige anlæg. 

 

ad § 11 Entreprenørens ydelse 

 

stk. 1 Nærværende “Beskrivelse” med tilhørende tegninger og bilag skal forefindes på 

arbejdspladsen. 

stk. 2 Til entreprenørens biydelser hører bl.a. 

− tilslutningsafgifter for og brug af el, telefon, vand, kloak og lignende forsynin-

ger til arbejdspladsen. 

mailto:chkr@orbicon.dk
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− miljø- og deponi- og råstofafgifter ud over hvad, der måtte være indregnet i 

tilbudslistens enkelte poster. 

− skiltning, afmærkning samt trafikregulerende foranstaltninger ved arbejde på 

veje, stier og offentlige pladser. 

− anskaffelse af ekstra oplagsplads og/eller arbejdsplads ud over sådanne 

som er anvist i entrepriseaftalen. 

 

ad § 19 Ændringer i arbejdet 

 

stk. 2 Entreprenøren må ikke iværksætte ekstraarbejder uden skriftlig aftale herom. 

 

ad § 25 Byggemøder 

 

stk. 1 Et byggemødereferat anses for godkendt, såfremt der ikke på det følgende byg-

gemøde og/eller senest 4 arbejdsdage efter mødereferatets fremsendelse gø-

res indsigelse mod referatet.  
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5. Tilbudslistens afregningsgrundklag (TAG) 

5.1 Alment 

Nedenfor er anført regler for afregning af tilbudslistens poster. De indgående mængder er netto-

mængder henregnet som faste indbygningsmål, uden tillæg for spild og lignende. Dette skal være 

indregnet i de afgivne enhedspriser. 

 

Intet ekstraarbejde må iværksættes uden, at der foreligger skriftlig rekvisition fra bygherretilsynet. 

Instruktioner og detaljerede beskrivelser af ydelser, arbejder og materialer nævnt i SB, SAB og 

SABE er ikke gentaget i TAG eller TBL. Der henvises til betingelser, beskrivelser og tegninger, 

som gælder i sammenhæng med TAG og TBL.  

 

Alle afgifter på materialer, affald m.v. skal være indeholdt i tilbudspriserne. 

 

5.2 Enheder 

I TBL er benyttet følgende betegnelser og forkortelser i kolonnen "mængde": 

 

Løbende meter (vandløb, banketter, plader, evt. rør mv.) Lbm 

Mængder, volumen  m3 

Areal samt lagtykkelser, benævnt ved ”t” m2 

Lagtykkelser, benævnt ved ”t” m/cm 

Vægtangivelser Ton 

Antal Stk. 

 

Hvor afregning finder sted som en fast sum, anvendes betegnelsen "Sum". 

 

5.3 Mængdefastsættelse 

For tilførte grusmaterialer (herunder også SG) og for jord og stenmaterialer indregnes en korrekti-

onsfaktor på 1,3. For organogen råjord indregnes en korrektionsfaktor på 1,6. For mineralsk råjord 

samt ler indregnes en korrektionsfaktor på 1,4.  

 

5.4 Udbudsmængder 

I det omfang mængderne for de enkelte poster er fastsat i TBL, er de angivet som en mængde 

med en tilhørende enhed. Såfremt ydelsen ikke fastsættes som en mængde, afregnes i stedet som 

en fast sum, i TBL angivet ved "Sum". 

 

5.5 Afregningsmængder 

For poster, hvor ydelsen er angivet at skulle fastsættes ved en mængde, kan afregningsmængden 

fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Så-

fremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførelsen 

af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenør som bygherretilsyn, før arbejdet igang-

sættes. I modsat fald fastsætter bygherren alene grundlaget. 

 

Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg. 

 

For poster, hvor afregning sker som en fast sum, omfatter summen det omfang, der fremgår af en-

trepriseaftalen, samt alle ydelser i forbindelse med ændringer foranlediget af entreprenøren selv. 
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Enhedspriserne og de faste summer for de enkelte poster skal omfatte samtlige omkostninger til 

de i udbudsmaterialet foreskrevne prøver, registreringer, dokumentationer, beregninger, spild, 

eventuelle mermængder ud over de teoretiske m.v., samt alle biydelser - herunder ledelses-, ko-

ordinerings-, kvalitetsstyrings-, miljø- og sikkerhedsledelses- samt administrationsydelser i forbin-

delse med arbejdets konditionsmæssige udførelse. 

 

I alle priser, både enhedsbaserede og sumpriser skal være indeholdt samtlige ydelser og materi-

aler, der er nødvendige for gennemførelsen, herunder også eventuelle transportomkostninger, in-

terimsarbejder mv. 

 

Hvor intet andet er angivet, er mængdevariansen generelt -50/+50 %. Entreprenøren kan ikke 

gøre krav gældende om ændring i enhedspriser inden for de anførte mængdevariationer. 

 

Entreprenøren skal derudover acceptere, uden krav om kompensationer, at enkelte eller flere del-

arbejder, ud over ovenstående, delvist eller helt kan udgå.  

 

Posten ”Diverse ydelser” er at opfatte som stipulerede arbejder, der muligvis ikke udføres, og som 

alene kan komme til udførelse efter bygherretilsynets anmodning herom. 

 


