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FORKORTELSER 
 
 
  AAB Almindelig arbejdsbeskrivelse 
 AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og 
   leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 
 TAB 92 Tillæg til AB 92 
 SAB Særlig arbejdsbeskrivelse 
 SB  Særlige betingelser 
 TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag 
 TBL Tilbudsliste 
 PA  Pulverasfalt 
 AB  Asfaltbeton 
 GAB Grusasfaltbeton 
 SG  Stabilt grus 
 BL  Bundsikringslag 
 FB  Slagelse Kommunes Fælles Betingelser af 1999-04-13. 
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Nærværende "Særlige betingelser og beskrivelser (SB)" omfatter dels et supplement til vedlagte 
"Almindelige betingelser for anlægsarbejder (ABA)" og dels en supplerende beskrivelse af 
arbejdets udførelse. 
 
ORIENTERING. 
 
Til orientering for de bydende kan oplyses, at entreprisen omfatter arbejder med byggemodning 
herunder levering og udførelse af regn- og spildevandsledninger med tilhørende 
gennemløbsbrønde, parcelstikledninger og parcelbrønde samt udførelse af jord-, afvandings-, 
befæstelses- og belægningsarbejder m.v. 
 
Bygherren er: Ejendomsselskabet X ApS 
 Grøfte 4, Grøfte 
 4180 Sorø 
 Tlf.: 58 54 31 05 

  
Projektet er udarbejdet af: Dines Jørgensen & Co. A/S 
 Rådgivende Ingeniører F.R.I. 
 Storgade 29B, 4180 Sorø 
 Tlf. 57 86 06 66 
 Fax. 57 83 38 10 

 
Tilsynet med entreprisens varetages af: Dines Jørgensen & Co. A/S 
  Rådgivende Ingeniører F.R.I. 
  Storgade 29B, 4180 Sorø 
  Tlf. 57 86 06 66 
  Fax. 57 83 38 10 
 
  
Ledningsejere: Vandledninger: 

Slagelse Kommune 
Vandforsyningen 
Nordvej 7 
4200  Slagelse 
Tlf.: 58 52 00 64 
 

El- og belysningskabler: 
SKE-NET A/S 
Nordvej 11 
4200  Slagelse 
Tlf.: 58 55 47 50 

 

 Telefonkabler: 
TDC 
Planudlevering 
Telehøjen 1 
5220  Odense SØ 
Tlf.: 70 15 07 15 
 

Antennekabler: 
Telia Stofa 
Glentevej 23 
4700  Næstved 
Tlf.: 70 10 45 88 

 El forsyningsnet: 
SEAS-NVE 
Hovedgaden 36 
4520 Svinninge 
Tlf.: 70 29 29 00 

DONG 
Ledningsinformation 
Merløsevej 1B 
4296  Nyrup 
Tlf.: 45 17 17 58 
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BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 
Arbejdet udbydes i underhåndsbud uden prækvalifikation og i én samlet entreprise. 
 
Der kan alene gives tilbud på det samlede arbejde, idet den hertil svarende tilbudsliste TBL skal 
benyttes. 
 
Bygherren forbeholder sig ret til at antage alternative tilbud. Eventuelle alternative tilbud skal 
opfylde de krav, der er angivet for det udbudte projekt i det omfang de er relevante. Opfylder et 
alternativt tilbud ikke efter bygherrens bedømmelse kravene til funktioner m.m. kasseres tilbudet 
som værende ikke konditionsmæssigt. 
 
Såfremt alternative tilbud antages, påhviler det entreprenøren at levere samtlige de til den alternative 
udførelse fornødne statiske beregninger, projekttegninger m.v. uden udgift for bygherren. 
 
Alternative tilbud vil kun blive taget i betragtning, såfremt den bydende tillige afgiver tilbud på det 
udbudte grundlag. 

 
Tilbud mærket "BYGGEMODNING JONSGÅRDEN" modtages som anført i udbudsbrevet hos 
Nybolig Erhverv, Jørgen Klode, Nygade 6, 1. sal, 4200 Slagelse. 
 
Den udleverede tilbudsliste skal benyttes og vedlægges tilbudet. Tilbudslisten skal være fuldstændig 
udfyldt, hvilket indebærer at alle underposter også er meningsfuldt udfyldt. 
 
Dato og tid for underhåndsbud fremgår af indbydelsen og der modtages ikke elektroniske tilbud. 
Tildelingskriterium er laveste bud. 
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SÆRLIGE BETINGELSER  (SB) 
 
A. AFTALEGRUNDLAGET 
 
Almindelige bestemmelser 
ad § 1 stk. 1 Nærværende SB er supplerende, særlige betingelser til AB 92 og TAB 

92 
 for nærværende entreprise. 
 De enkelte §- og stk.- numre refererer til AB 92. 
 
ad § 1 stk. 2 Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget 

til at indgå aftaler på parternes vegne. 
 

Bygherrens udbud 
ad § 2 stk. 1 Arbejdet udbydes til fast pris og tid, med en fastprisperiode på 12 

måneder fra tilbudsdagen. 
  
 Licitation. 
 Form: Underhåndsbud. 
 Sted: Nybolig Erhverv, Jørgen Klode, Nygade 6, 1. sal 
  4200 Slagelse 
 Tid: Torsdag, den 07. december 2006. 
  
 Ved fremsendelse med postvæsenet, skal tilbudet være hos Nybolig 

Erhverv, Jørgen Klode, Nygade 6, 1. sal, 4200 Slagelse, senest torsdag, 
den 07. december 2006. 

 Entreprenøren har selv ansvaret for, at tilbudet er fremme til rette tid og 
sted. 

 
ad § 2 stk. 2 Entreprenøren har pligt til, forinden tilbud afgives, at foretage 

omhyggelig projektgennemgang og dersom noget i udbudsgrundlaget 
er den bydende uklart, skal denne senest onsdag, den 29. november 
2006, indhente nærmere oplysninger herom hos den rådgivende 
ingeniør. Skriftligt svar vil da tilgå de bydende. Undlader den bydende 
at indhente sådanne oplysninger, kan han ikke senere påberåbe sig 
eventuelle uklarheder. 
 
For entreprisen gælder nedennævnte i den angivne rækkefølge: 

 
 a.  Tilbudsliste (TBL) 

b.  Nærværende "Særlige betingelser og beskrivelser" bestående af 
"Særlige betingelser" (SB), "Særlige arbejdsbeskrivelser" (SAB), 
"Tilbuds- og afregningsgrundlag" (TAG) samt 
”Udbudskontrolplaner” (UKP). 

c. Tegninger i henhold til vedlagte tegningsfortegnelse af 16.11.2006. 
 d. Følgende rapporter: 
  ”Jordbundsundersøgelse”, udført af Dansk Miljørådgivning A/S, 
  19. maj 2006, sags. nr. 2006-370 (fremsendes digitalt). 
 e.  Slagelse Kommunes Fælles Betingelser (FB) af 1999-04-13. 
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 f. "Almindelige arbejdsbeskrivelser" (AAB): 
  AAB - jordarbejder, Vejregler, december 2005. 
  AAB - afvandingsarbejder, Vejregler, oktober 1991. 
  AAB - bundsikring af sand og grus, Vejregler, november 2003. 
  AAB - stabilt grus, Vejregler, november 2003. 
  AAB - varmblandet asfalt, Vejregler, november 1998. 
  AAB - brolægning, Vejregler, marts 1998. 

AAB - etablering af ledningsanlæg i jord, Vejregler, oktober 1994. 
AAB - Afmærkningsmateriel, Vejregler, februar 1999. 
AAB - Kørebaneafmærkning, Vejregler, januar 2003. 

 g.  DS475 - Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. 
  DS 1136 - Dansk Standard for brolægning og belægningsarbejder. 
 h. Normer for anlægsgartnerarbejde, LDA 1992 
 i. Plant & Plej, 1975, Dansk Planteejerskoleforening. 
 j. Pleje af grønne områder, Danske Anlægsgartnere 2003. 
 k. TAB 92. 
 l. AB 92. 
 m. Følgende øvrige forskrifter: 

- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om  
 indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. 
- Vejgeotekniske rutineforsøg, VD udsendelse 611, maj 1969. 
- Afmærkning af vejarbejder m.m., Vejregler, november 2002 

inkl.  
 tegningshæfte af november 2002.  
- Slagelse Kommunes gravetilladelse (rekvireres hos 

kommunen). 
   
 Det under punkterne a - e angivne materiale udleveres til de bydende. 
 

Det under punkterne f - m angivne materiale kan fremvises til gennemsyn 
hos Dines Jørgensen & Co. A/S, Storgade 29B, 4180 Sorø, endvidere kan 
almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB) ses på: www.vejregler.dk. 
 

ad § 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 
Tidsfrister for igangsætning og færdiggørelse af entreprisen fremgår af 
udbudsbrevet. 
Arbejder under anlægsperiode 2 er ikke fastlagt. 
Tidsplan for disse arbejder fastlægges på et senere tidspunkt efter 
nærmere aftale med bygherre. 
Arbejderne udføres dog senest 2 år efter udlægning af GAB 0.   

 Entreprenøren skal tåle og acceptere, at helt eller delvist færdigudførte 
anlæg tages i brug inden afleveringsforretningen, men at denne ibrug-
tagning ikke anerkendes som afleveringsberettiget. 

  
 Entreprenøren der får overdraget anlægsarbejdet, udarbejder detaljeret 

tidsplan før opstart. Tidsplan og arbejdsprocedure skal godkendes af 
bygherre eller dennes tilsyn. 
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ad § 2 stk. 5   Der kræves ikke depositum for det udleverede tilbudsmateriale, som 
er bygherrens ejendom. 

    Materialet skal dog returneres til Dines Jørgensen & Co. A/S senest 
    8 dage efter tilbudsafgivning. 
  
ad § 2 stk. 6 Såfremt entreprenøren selv tilføjer tekst i tilbudslisten, udover på den 

anviste linie på forsiden ”Anmærkninger”, kan bygherre tillade sig at 
se bort fra tilbudet. 

 
  Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal for at kunne 

komme i betragtning anføres på tilbudslistens forside under 
anmærkninger. 

  Eventuelle anførte forbehold vil blive kapitaliseret. 
  Lavestbydende vil være den, som har det laveste tilbud efter at 

eventuelle kapitaliseret forbehold er tillagt den anførte entreprisesum. 
 
 Forbehold som af bygherre vurderes ikke at kunne kapitaliseres vil 

medføre at tilbudet kasseres, herunder forbehold overfor tidsplanen. 
 
 Af tilbudslistens mængder fremgår ”diverse arbejder”, som måtte blive 

taget i anvendelse, såfremt forholdene måtte kræve dette. De angivne 
mængder er skønnede og vil kunne variere ubegrænset. 

 Tillægsarbejderne vil ikke indgå i den afgivne accept, men skal 
accepteres særskilt. 

 
Entreprenørens tilbud 
ad § 3 Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og 

anlægsarbejder er gældende for denne entreprise. 
 
ad § 3 stk. 1 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse 

om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens 
vegne. 

 
ad § 3 stk. 2  Tilbudet afgives ved fuldstændig udfyldelse af samtlige poster/ 

enhedspriser m.m. i vedlagte tilbudsliste, hvilket indebærer at alle 
underposter også er meningsfuldt udfyldt. 

 
ad § 3 stk. 3   Såfremt entreprenøren får arbejdet overdraget, skal evt. regnefejl i 

tilbudslisten korrigeres ved rettelse af priserne i tilbudslistens 
underposter på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således 
at den rettede tilbudsliste fortsat er i overensstemmelse med 
tilbudssummen. 

 
ad § 3 stk. 4 Den bydende overtager arbejdspladsen, som den forefindes og skal 

have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder 
adgangsforhold og særligt med arealer, hvor der skal rydningsarbejder. 

 Manglende kendskab til disse kan ikke begrunde ekstrakrav. 
 
ad § 3 stk. 5 Vedståelsesfristen for tilbud er 3 måneder fra tilbudets datering. 
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Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. 
ad § 5 stk. 4 Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører 

efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af 
tilbudsindhentningslovgivningen og EU udbudsdirektiver. 

 
 
B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 
 
Entreprenørens sikkerhedsstillelse 
ad § 6 stk. 2 Der stilles to sikkerhedsstillelser for entreprisen, én for arbejder 

omhandlende kloakanlæg og én omhandlende øvrige byggemodnings-
arbejder. 

 Sikkerhedsstillelsen for kloakanlæg og øvrige byggemodningsarbejder 
udregnes på baggrund af den samlede tilbudssum ekskl. moms. 

 
 Ved aflevering af entreprisen for kloakanlæg nedskrives sikkerheden for 

dette arbejde til 10 % af dennes værdi, hvorimod sikkerheden for de 
øvrige byggemodningsarbejder skal påregnes opretholdt i ca. 2 år, altså 
indtil færdiggørelsesarbejderne under anden etape er udført og godkendt. 

 
 Nedskrivning af sikkerheden fra 15 % til 10 % forudsætter, at eventuelle 

fejl og mangler konstateret ved afleveringsforretningen er rettet, og at 
rettelserne er godkendt af tilsynet. 

 
Bygherrens sikkerhedsstillelse 
ad § 7 Bygherre stiller fornøden betalingsgaranti i henhold til AB92. 
 
Forsikring 
ad § 8 Bygherren tegner ingen forsikring. 
 
 Entreprenøren har det fulde ansvar for enhver skade, som måtte opstå i 

anledning af entreprisen. Entreprenøren skal tegne en forsikring, som 
ubetinget yder fuld dækning for sådanne skader. Entreprenøren skal 
dokumentere at forsikringen er tegnet og er i kraft. Forsikringens 
selvrisiko må ikke overstige kr. 10.000,00, og selvrisikoen påhviler den 
ansvarlige skadevolder. 

 Entreprenøren har det fulde ansvar for de skader, han forvolder på 
tredjemand eller tredjemands ejendom. 

 
ad § 8 stk. 3 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvars-

forsikringen er tegnet og præmien betalt. 
 Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvars-

forsikringen ikke betales. 
 Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet 

opsiger forsikringen. 
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C. ENTREPRISENS UDFØRELSE 
 
Arbejdsplan og afsætning 
ad § 9 stk. 1 Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til 

myndigheder fremgår af SAB Generelle bestemmelser. 
 
 I arbejdsplanen skal der være indeholdt spilddage svarende til antallet 

af vejrligsdage jf. FB, pkt. 1.1.9. 
 
ad § 9 stk. 2 Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - arbejdsplads m.v. 
 

Entreprenørens ydelser 
ad § 10 stk. 1   Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt 

tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af 
interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. 

 
En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal 
altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og 
tilsynet skal have adgang til disse. 

 
Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder 
eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over 
for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers 
egnethed. 
 
Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Bolig-
styrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og 
markedskontrol af byggevarer. 
 

Projektgennemgang, dokumentation og prøver 
ad § 11 stk. 1 Det påhviler entreprenøren at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af 

materialer og arbejdsydelser løbende i forbindelse med entreprisens 
gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er 
nærmere angivet i SAB, UKP og AAB. 

 
 Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i 

forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt 
det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. 

 
Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets 
stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i SAB, UKP og 
AAB. 
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De til kontrol af asfalt, grusmaterialer m.v. krævede forsøg kan i denne 
entreprise efter aftale med tilsynet tillades udført på produktionsstedet 
eller i andet af tilsynet accepteret laboratorium. 

 
 Art og omfang af prøvningerne er nærmere angivet AAB eller SAB. 
 

Entreprenørens kontrol skal udføres af kvalificeret personale og med 
egnet apparatur. 
 

Forhold til myndigheder 
ad § 13 stk. 1 Vedrørende forhold til myndighederne er art og omfang som angivet i 

SAB Generelle bestemmelser. 
 
ad § 13 stk. 2 Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med 

gældende love. 
 
 
Ændringer i arbejdet 
ad § 14 stk. 3 Ændringer udover 15 %-grænsen er angivet i TAG generelt. 
 
ad § 14 stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen 

udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinier: 
 
Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med 
regnskab og bilag. 
 
Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal 
entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et 
skønsmæssigt, uforbindende overslag. 
 
Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren daglig 
udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af 
materiel, materialer og mandskab. 
 
A. Arbejdsløn 
De medgåede timer afregnes efter den af Dansk Arbejdsgiverforening 
udregnede gennemsnitsfortjeneste for de relevante fag ved 
akkordarbejde og tidlønsarbejde tilsammen. Den sidst offentliggjorte 
statistikløn ændres med eventuelt tillæg, som ikke allerede helt eller 
delvist indgår i statistiklønnen. Til den således fremkomne statistikløn 
tillægges udgifter til sociale ordninger. 
 
Såfremt en formand og eventuel byggepladstekniker udelukkende er 
beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes hans timer ved 
ovennævnte beregning. 
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Er han kun delvis, men dog i væsentlig omfang beskæftiget ved 
arbejdet, vil hans timer efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt 
kunne medregnes ved beregningen. 
 
Til de således beregnede udgifter til arbejdsløn lægges et honorar på 
22 %. 
 
B. Materialer 
Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, 
der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for 
arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges 
ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens 
tilgodehavender. 
 
Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af 
entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet 
med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder 
bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder 
entreprenøren.  
 
Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter 
til og fra arbejdsstedet skal inkluderes.  
 
Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, 
transport m.v. lægges et honorar på 7 %. 
 
C. Materiel 
Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, 
som er større end 4.000 kr. Leje skal aftales mellem tilsynet og 
entreprenøren forud for anvendelsen. 
 
Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. 
 
D. Underentreprenører 
Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et 
honorar på 5 %. 

 
Bygherrens tilsyn 
ad § 17 stk. 1 Bygherrens daglige tilsyn med entreprisen varetages fra Dines Jørgensen 

& Co. A/S, Storgade 29B, 4180 Sorø, tlf. 57 86 06 66, fax. 57 83 38 10. 
  
ad § 17 stk. 4 Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, 

leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke 
entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. 
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Entreprenørens arbejdsledelse 
ad § 18 stk. 1 I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler 

denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. 
Bygherren kræver en erfaren formand som arbejdsleder til ledelse og 
kontrol af arbejdets udførelse. 

 
Medarbejderne skal generelt være kvalificerede til de i art og omfang 
hermed forbundne opgaver. 
 
Krav til kvalifikationer fremgår af de respektive SAB. 
 
Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. 
 
Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt 
bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent 
kvalificeret personale. 
 
Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden 
vedrørende projektet - f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV - 
skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med 
bygherren. 
 
Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren 
og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på 
opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er 
ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende på den 
egn, hvor arbejdet udføres.  
 
Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et 
berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til 
entreprenørens ansatte med henblik på at tilgodese dette krav. 

 
Byggemøder 
Ad § 19 stk. 1 Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke 

er gjort senest på det efterfølgende byggemøde. 
 Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt 

bygge-mødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om 
indsigelsesfrist. 

 
 Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og 

sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinier beskrevet i SAB 
Arbejdsplads. 

 
Samvirke med andre entreprenører 
Ad § 20 stk. 1 Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med denne 

entreprise og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til 
SAB Arbejdsplads. 
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D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE 
Betaling 
ad § 22 stk. 1 Acontobegæringer opstilles efter anvisning af bygherren. Entreprenørens 

anmodninger til bygherren skal sendes i elektronisk form, indeholdende 
alle bilag. Entreprenøren skal ligeledes sende komplet kopi af 
anmodninger inkl. bilag til tilsynet. 

  
Betalingsfristen ændres til 20 arbejdsdage fra modtagelsen af aconto-
begæringer og slutopgørelse. Bygherres gennemgang af fremsendte 
acontobegæringer har alene til formål at tilsikre, at bygherre ikke betaler 
mere, end hvad arbejdets stade vurderet i sin helhed tilsiger. 
Bygherres honorering af acontobegæring kan således ikke tages som 
udtryk for, at bygherre har forholdt sig til de enkelte delmængder. 

 
For arbejder, der betales som regningsarbejde, ydes der ingen betaling for 
fornyet udførelse af mangelfuldt arbejde, når fornyet udførelse skyldes 
forsømmelse fra entreprenørens side. 
 
Da kvalitetssikring inkl. dokumentation af arbejder er en integreret del af 
det enkelte arbejde, kan et arbejde først afregnes når den tilhørende 
kvalitetssikring foreligger. 
 

ad § 22 stk. 2 For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret på byggepladsen, 
kan acontobetaling ydes mod særlig sikkerhedsstillelse. Sikkerheden skal 
udformes efter anvisning fra tilsynet. 

 
ad § 22 stk. 5 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes 

færdiggørelse. 
  
ad § 22 stk. 6 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført 

efter tilbudets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller 
mindre-udgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden 
regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og 
Byggestyrelsen. 

 
 Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valuta-kurser eller 

lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. 
 

For den del af entreprise, der udføres inden for fastprisperioden ydes der 
entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et 
materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i 
arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet.  
 
Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt 
prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som 
grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal 
fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres 
på anden måde. 
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Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på 
tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver måned, der er 
forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning der 
indtræder efter det tidspunkt hvor materialet eller brændstoffet efter 
aftale eller sædvane skal indkøbes kan ikke medregnes. 
 
Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de 
beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. 
 
Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør 
forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan 
tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i 
forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til 
entreprisesummen. 
 
For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes 
der godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, der er indtrådt inden 6 
måneder fra tilbudsafgivelse, efter de foranstående regler, idet dog 
indkøbstidspunktet erstattes med 6 månedsdagen efter tilbudsafgivelse. 
 
For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, 
foretages endvidere prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 
6 måneder fra tilbudsafgivelse, efter nedennævnte metode. 
 
Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks 
omkostningsindeks. Omkostningsindekset beregnes ved afslutningen af 
hvert kvartal (f.eks. marts), og det pågældende indeks er gældende for 
den 1. måned i det efterfølgende kvartal (f.eks. april). For 2. og 3. måned 
i et kvartal (f.eks. maj og juni) interpoleres retlinet, idet der afrundes til 
hele tal. 
 
For hele entreprisen benyttes indeks for Jordarbejder m.v. For 
entreprisens poster vedrørende asfaltarbejder benyttes indeks for 
Asfaltarbejde. 
 
Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusiv moms) 
multipliceret med (I2 – I1 ): I1, idet I1 angiver indeks for basismåneden 
(6 måneder efter tilbudsafgivelse), og I2 angiver indeks for den aktuelle 
måned. 
 
Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af 
lovgivningen. 
 
Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til 
det senest beregnede kvartalsindeks. 
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Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at 
fremsende acontobegæringer 1 gang om måneden og at fakturere 
samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder. Entreprenøren er endvidere 
forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte 
arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af 
denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter 
udløb af fastprisperioden. 

 
ad § 22 stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse (slutopgørelse) udformes efter tilsynets 

anvisning. 
 
ad § 22 stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter 

tilsvarende regler. 
 
 
E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE 
 
Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 
ad § 24 stk. 1 Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold for hvilke 

entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af at entreprenørens 
foranstaltninger til sikring af arbejdets kvalitetsmæssige 
gennemførelse ikke er tilstrækkelige, tilkommer der ikke 
entreprenøren tidsfristforlængelse. 

 
ad § 24 nr. 4 Entreprenøren vil kun kunne opnå tidsfristforlængelse for godkendte 

vejrligsspilddage, som i antal og for de respektive perioder overstiger 
de forudsatte antal spilddage, jf. den supplerende bestemmelse til § 9 
stk. 1.  

 
Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 
ad § 25 stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende 

tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden 
momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. 

 
 Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: 
 
 1. For igangsætningsfristen kr. 10.000,- 
 2. For færdiggørelsesfristen kr. 75.000,- 
  

Boden gælder også ved overskridelse af frist for færdiggørelse af 
arbejder under 1. etape. 
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F. ARBEJDETS AFLEVERING 
 
Afleveringsforretningen 
ad § 28 stk. 1 Entreprisen vil kunne afleveres, når alle arbejder er fuldført i sin helhed. 
 
 Entreprenøren skal tåle at helt eller delvist færdigudførte anlæg tages i 

brug inden afleveringen. Denne ibrugtagning anerkendes ikke som 
aflevering af arbejdet. 

 
 
G. MANGLER VED ARBEJDET 
 
Mangelansvarets ophør 
ad § 36 stk. 3 Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret er 5 år.  
- punkt 1 og 3 

Den efter afleveringen resterende 10 % sikkerhed (jf. AB 92 § 6, stk. 2) 
nedskrives således: 
 
Efter 1 år til 2 % 
Efter 5 år til 0 %. 
 
Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og -ret 
foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. 
Frigivelsen kan herefter først ske når evt. fejl/mangler fremkommet i 
garantiperioden er rettet og rettelserne er godkendt af bygherren. 

 
 
1-års eftersyn 
ad § 37 stk. 1 Dette ændres til, at entreprenøren anmoder om 1-års eftersyn. 
 
 
5-års eftersyn 
ad § 38 stk. 1 Dette ændres til, at entreprenøren anmoder om 5-års eftersyn. 
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SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) 
 

GENERELLE BESTEMMELSER 
1. Alment 

SAB Generelle bestemmelser indeholder bestemmelser for 
entreprenørens indsats ved styring af entreprisen og samarbejde med 
bygherre/tilsyn i relation til: 
- Tid 
- Kontrol og dokumentation 
- Kvalitet 
- Miljø 
- Arbejdsmiljø 
- Trafiksikkerhed og -afvikling 
- Beredskabsforhold 
- Kontakt til myndigheder, herunder ledningsejere 
 
Vedrørende begreber henvises til Vejteknisk Ordbog i gældende udgave, 
DS/EN ISO 9000 samt afsnit 12. Ordliste. 
 

2. Kravmodeller 

2.1 Alment 
I arbejdsbeskrivelser kan være anført, om arbejderne udbydes i henhold 
til: 
- Udførelseskrav 
- Tilstandskrav 
- Funktionskrav  
- Udfaldskrav 
 
Med mindre andet er anført, vil kravmodellen ”Udførelseskrav” være 
gældende for det pågældende arbejde. 

 

3. Arbejdsplan 

3.1 Generelt 
Entreprenøren skal senest ved arbejdets igangsætningsfrist udarbejde en 
samlet arbejdsplan. 
 
Arbejdsplanen udarbejdes efter stavdiagrammetoden eller lignende 
metode, der på overskuelig vis redegør for den tidsmæssige gennem-
førelse af arbejdet.  
 
Af arbejdsplanen skal fremgå den kritiske vej for arbejdet, aktiviteter 
hvortil der er knyttet krav om overholdelse af tidsfrister jf. SB ad § 2 stk. 
3, samt særlige tidsmæssige bindinger, som i øvrigt måtte fremgå af 
udbuds-materialet, herunder bindinger til andre entrepriser og perioder, 
hvor vejrforholdene sædvanligvis umuliggør udførelse af konditions-
mæssigt arbejde. 
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4. Kontrolmetoder 

4.1 Entreprenørens egenkontrol 
Entreprenøren skal dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde ved 
egenkontrol med tilhørende dokumentation. Egenkontrollens art og 
omfang skal som minimum opfylde kravene i de respektive AAB og 
SAB samt udbudskontrolplaner. 
 
Entreprenøren skal udarbejde kontrolplaner og -skemaer til anvendelse 
ved planlægning og styring af egenkontrollen og den tilhørende 
dokumentation. Vedrørende kontrolplaner henvises til afsnit 6, 
Kvalitetsstyring og miljøledelse. 
 
Al kontrol skal baseres på klart afgrænsede kontrolafsnit. Såfremt der 
inden for et kontrolafsnit konstateres fejl og mangler, betragtes det 
pågældende arbejde eller den pågældende leverance hørende til 
kontrolafsnittet for ikke accepteret. 
 
Kontrol skal udføres og dokumentation foreligge inden klarmelding af 
arbejdet til bygherrens tilsyn. 
 
Bygherrens tilsyn skal have mulighed for at overvære entreprenørens 
prøveudtagning og prøvning på entreprenørens arbejdsplads, 
laboratorium eller andet sted.  
 
Entreprenøren skal i god tid, inden prøveudtagning/prøvning skal finde 
sted, informere tilsynet herom. 

4.2 Tilsynets stikprøvekontrol  
Uafhængigt af entreprenørens kontrol gennemfører bygherrens tilsyn 
stik-prøvekontrol af arbejdet. 
 
Tilsynets stikprøvekontrol fritager ikke entreprenøren for ansvar for, at 
arbejdet udføres i henhold til de stillede krav.  
 
Såfremt tilsynets stikprøvekontrol viser, at det fastlagte kvalitetsniveau 
ikke er overholdt, er entreprenøren forpligtet at udbedre de pågældende 
forhold.  
Udbedring af fejl eller mangler samt forebyggelse af gentagelser skal ske 
i henhold til retningslinier, der aftales med bygherrens tilsyn. 

5. Dokumentation 
Entreprenøren skal udarbejde dokumentation for udførte kontroller samt 
udførte registreringer i henhold til kravene i de respektive AAB og SAB 
samt udbudskontrolplaner.  
Entreprenørens kontroldokumentation skal udarbejdes løbende i henhold 
til arbejdets fremdrift og i takt med, at data og registreringer foreligger. 
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Dokumentation for kontroller og registreringer samles hos entreprenøren 
på struktureret form, således at den let kan genfindes. Bygherrens tilsyn 
skal have adgang til dokumentationen, ligesom dokumentationen på 
forlangende skal udleveres til bygherrens tilsyn. 
 
Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren til bygherrens tilsyn 
aflevere dokumentation i 1 kopi omfattende: 
 
- Den i afsnit 6. Kvalitetsstyring og miljøledelse krævede kvalitets- og 
 miljøplan med tilhørende procedurer og bilag. 
- Den krævede dokumentation i henhold til respektive AAB/SAB,  
 udbudskontrolplaner herunder følgesedler m.v. 
- ”Som udført” tegninger, med tydelige angivelse af afvigelser mellem 
  projekt og udførelse. 

 
Entreprenøren skal i den periode, hvor han har afhjælpningsret og -pligt 
opbevare, og på forlangende udlevere, den del af dokumentationen, der 
ikke afleveres til bygherren ved arbejdets afslutning. 
 

6. Kvalitetsstyring og miljøledelse 

6.1 Alment 
Efterfølgende krav er gældende for entreprenøren samt dennes 
konsulenter/ projekterende, underentreprenører og leverandører med 
væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold. 

6.2 Krav til entreprenørens kvalitetsstyringssystem 
Entreprenøren skal udarbejde, implementere og vedligeholde en 
entreprisespecifik kvalitets- og miljøplan, der opfylder kravene i efter-
følgende afsnit. Planen skal omfatte alle leverede ydelser, inklusive plan-
lægning, eventuel projektering, udførelse (inklusive interimskonstruk-
tioner og udstyr), aflevering til drift samt dokumentation. Planen kan i 
relevant omfang kombineres med eksisterende kvalitetsstyrings- eller 
miljøledelsessystemer. 
 
I det omfang, det er krævet i efterfølgende afsnit, AAB, SAB og udbuds-
kontrolplaner, skal entreprenøren udarbejde, implementere og 
vedligeholde procedurer og arbejdsprocedurer.  
 
Procedurer og arbejdsprocedurer fra eksisterende kvalitetsstyrings- 
og/eller miljøledelsessystemer kan anvendes i det omfang, de opfylder de 
stillede krav. 
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Procedurer og arbejdsprocedurer skal på operationelt niveau redegøre for 
blandt andet: 
 
- Hvorledes og hvornår aktiviteter gennemføres 
- Hvem der er ansvarlig for aktiviteternes gennemførelse, herunder 
 samspil mellem forskellige organisatoriske enheder hos 

entreprenøren 
- Hvilket materiel, måleudstyr, personlige værnemidler m.v., der 
 eventuelt skal anvendes ved gennemførelse af aktiviteter  
- Grænseflader til bygherre, myndigheder og andre eksterne parter 
- Resultater af aktiviteter 
- Kontrolmetoder og -omfang 
- Form og omfang af dokumentation 
- Hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender tilhørende 
 dokumentation 
- Henvisninger til gældende retningslinier, herunder relevante love, 
 bekendtgørelser, anvisninger fra Arbejdstilsynet m.v. 
- Trafikafvikling og -sikkerhed 
- Forhold vedrørende miljø og arbejdsmiljø 

 
Procedurer og arbejdsprocedurer indgår i kvalitets- og miljøplanen. 
 

6.3 Krav til delelementer i entreprenørens kvalitetsstyrings- og miljøledelsessystem 

6.3.2 Organisation og ansvar 
Til ledelse og koordinering af, samt kontrol med arbejdets udførelse 
kræves en arbejdsleder, der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de 
pågældende arbejder. 
 
Følgende arbejder skal udføres af faguddannede medarbejdere eller med-
arbejdere med en dokumenteret erfaring inden for det pågældende fag: 
 
- Afløbsledninger/kloakarbejder 
- Asfaltarbejde 
- Brolægning 
 
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en organisationsplan for 
entreprisen med de nøglepersoner, der leder, udfører og kontrollerer 
arbejder, der har indflydelse på den tekniske kvalitet, miljø, arbejdsmiljø 
samt trafiksikkerhed og -afvikling, herunder beskrive ansvar og 
beføjelser samt interne kommunikationsveje. 
 
Entreprenøren skal etablere og opretholde effektiv kommunikation såvel 
internt som eksternt (bygherre, lodsejere, borgere, myndigheder, 
ledningsejere m.v.). 
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Af entreprenørens organisationsplan skal fremgå den funktion, der har til 
opgave at sikre at kvalitets- og miljøplanen for den aktuelle entreprise 
planlægges og iværksættes, samt at de processer, der er nødvendige for 
opfyldelse af kravene, fastlægges, implementeres og vedligeholdes. 

6.3.7 Arbejdsprocedurer 
Entreprenøren skal udarbejde arbejdsprocedurer, der skal beskrive 
arbejdets udførelse, herunder forholdsregler vedrørende miljø, arbejds-
miljø samt trafiksikkerhed og -afvikling. 
 
Entreprenøren skal som minimum udarbejde følgende arbejdsprocedurer: 
Kontrolprocedurer for varmblandet asfalt, AAB Varmblandet asfalt 
4.1 

6.3.8 Kontrolplaner 
Til anvendelse ved planlægning og styring af egenkontrollen skal entre-
prenøren udarbejde kontrolplaner og -skemaer i overensstemmelse med 
kravene i AAB og SAB, udbudskontrolplaner samt entreprenørens 
arbejdsprocedurer.  
 
Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: 
 
- AAB, SAB og udbudskontrolplaner for entreprisen. 
- Resultater fra projektgennemgangen. 
- Firmabestemt fremgangsmåde i overensstemmelse med  
 entreprenørens kvalitetssikringspraksis. 
 
Udbudskontrolplaner udgør en systematisk oversigt over bygherrens 
minimumskrav til indholdet af entreprenørens kontrolplaner, herunder art 
og omfang af kontroller samt den tilhørende kontroldokumentation.  
 
Kontrolplaner skal redegøre for: 
 
- Hvad der skal kontrolleres 
- Kontrolmetoder 
- Prøvningsfrekvens 
- Acceptkriterium 
- Dokumentation af kontrol 
- Ansvarlig for gennemførelse af kontrol 
 
Kontrolplaner skal udarbejdes i henhold til ”Vejledning vedrørende 
udbudskontrolplan og kontrolplan”, der er en del af Vejreglernes udbuds-
forskrifter. 
 
Ved udarbejdelse af kontrolplaner skal anvendes paradigmaer for 
udbudskontrolplaner (UKP-P), der er en del af Vejreglernes udbuds-
forskrifter. 
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6.3.9 Projektgennemgang 
Den kontraherende entreprenør har pligt til at foretage omhyggelig 
projektgennemgang og meddele eventuelle uklarheder til den tilsyns-
førende ingeniør. 
 

6.4 Tidsfrister for udarbejdelse og fremsendelse af dokumentation til bygherrens tilsyn 
Kvalitets- og miljøplanen skal - med undtagelse af arbejdsprocedurer, 
kontrolplaner og kontrolskemaer - forelægges bygherrens tilsyn senest 5 
dage før arbejdets igangsætningsfrist. 
 
Ingen arbejder må igangsættes, før kvalitets- og miljøplanen er accepteret 
af bygherrens tilsyn.  
 
Ved ajourføring af planen og tilhørende bilag skal ændringer forelægges 
bygherrens tilsyn til accept. 
 
Entreprenørens arbejdsprocedurer, kontrolplaner og -skemaer skal 
forelægges bygherrens tilsyn senest 5 arbejdsdage, før iværksættelse af de 
aktiviteter, hvortil de skal anvendes.  
 
Ingen arbejder må igangsættes, før arbejdsprocedurer, kontrolplaner og 
kontrolskemaer er accepteret af bygherrens tilsyn. 
 
Entreprenøren skal i sin planlægning påregne 5 arbejdsdage til tilsynets 
gennemgang af de krævede dokumenter. 
 

7. Sikkerhedsstyring 

7.1 Alment 
Entreprenøren skal deltage i samarbejde med bygherren samt andre 
entreprenører og leverandører om sikkerhed og sundhed på bygge-
pladsen, herunder samarbejde om etablering, vedligeholdelse og fjernelse 
af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder, koordinering af foranstalt-
ninger til fremme af sikkerhed og sundhed samt udarbejdelse og vedlige-
holdelse af plan for sikkerhed og sundhed. 
 
Der henvises til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 
2001 vedr. bygherrens pligter samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 
589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser m.v. 

7.2 Afgrænsning af sikkerhedsarbejdet i fællesområder 
Entreprenøren varetager på bygherrens vegne afgrænsning af sikkerheds-
arbejdet jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 
vedr. bygherrens pligter. 
Entreprenøren forestår etablering, vedligeholdelse og fjernelse af de 
forskellige sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. 
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Entreprenøren skal forestå etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af 
skurby og adgangsveje, foranstaltninger i forbindelse med vinterarbejde, 
belysning, vedligehold, renhold, snerydning og ryddelighed for fælles 
skurby. 

7.3 Koordinering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet 
Entreprenøren varetager på bygherrens vegne koordinering af de enkelte 
arbejdsgiveres foranstaltninger til fremme af sikkerhed og sundhed i 
fællesområderne jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21. 
juni 2001 vedr. bygherrens pligter. 
 
Sikkerhedskoordinatoren varetager sine opgaver i henhold til Arbejds-
ministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 vedr. bygherrens 
pligter. 
 
Entreprenøren indkalder til sikkerhedskoordineringsmøder og sikker-
hedsmøder hos de enkelte entreprenører. 
 
Entreprenøren udarbejder referater af sikkerhedsmøder som tilgår de 
enkelte entreprenører, tilsyn og bygherren. 
 
Alle entreprenører er forpligtet til at orientere sikkerhedskoordinator om 
ulykker og nær-ved-ulykker, omfang af fravær som følge af ulykker, 
anmeldelser af ulykker. 
 
Såfremt der jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 
vedr. indretning af byggepladser m.v. skal udarbejdes en skriftlig 
vurdering for arbejdets udførelse, skal denne forelægges bygherrens 
tilsyn og sikkerheds-koordinator. 

7.4 Planlægning 
Entreprenøren varetager på bygherrens vegne udarbejdelse og vedlige-
holdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS), jf. Arbejdsministeriets 
bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 vedr. bygherrens pligter. 
 
Vedrørende PSS henvises til afsnit 9. Plan for sikkerhed og sundhed. 

7.5 Kortlægning af særlige risici 
Entreprenøren skal ved projektets start gennemgå (kortlægge) alle 
aktiviteter i entreprisen med henblik på en vurdering af særlige risici og 
problemer i relation til sikkerhed og sundhed. 
 
Resultatet af kortlægningen skal forelægges ved et sikkerheds-
koordineringsmøde og efterfølgende indarbejdes i plan for sikkerhed og 
sundhed. 
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8. Trafiksikkerhed og -afvikling 

8.1 Alment 
Entreprenøren skal ved planlægning og gennemførelse af arbejdet 
tilgodese trafiksikkerhed, trafikafvikling og fremkommelighed, således 
at: 
 
- gener for trafikanter med hensyn til varighed og omfang begrænses 
 mest muligt. 
- sikkerheden for trafikanter af alle typer tilgodeses i alle faser af  
 arbejdet. 
- sikkerhed og arbejdsmiljø for entreprenørens medarbejdere 
 tilgodeses i alle faser af arbejdet. 
- sikkerhed og arbejdsmiljø for øvrige implicerede som f.eks.  
 ledningsejere tilgodeses i alle faser af arbejdet. 

8.2 Vejarbejder 
Planlægning og gennemførelse af vejarbejder skal ske i overens-
stemmelse med ”Vejregler for Afmærkning af vejarbejder m.v.”, 
Vejregelrådet, i gældende udgave, med tilhørende tegninger, og 
vejbestyrelsens og politiets godkendelser skal indhentes og anvisninger 
følges. 
 
Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvorledes og af 
hvem afmærkning og afspærring i overensstemmelse med kravene i 
ovennævnte dokumenter vedligeholdes både inden for og uden for 
arbejdstid, herunder hvorledes medarbejdere kan tilkaldes (vagtordning). 
 
Ingen afmærkning og afspærring må iværksættes, før der foreligger en 
afmærkningsplan, der er godkendt af vejmyndigheden og politiet, jf. 
retnings-linierne i ”Afmærkning af vejarbejder m.v.”. 
 
Vejmyndighed for Kalundborgvej ved rundkørslen er Vestsjællands 
Amt. 
 
Der forventes ikke at skulle ske indgreb i tværprofilers elementer, 
herunder afspærring af kørebaner, cykelstier m.v. i nærheden af 
rundkørslen. 
 
Personer, der arbejder ved eller på veje med trafik skal altid bære 
sikkerheds-beklædning, der opfylder kravene til i DS/EN 471. 
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Entreprenøren skal udarbejde detaljerede planer, inklusive afmærknings-
planer, for færdselens afvikling i alle faser af arbejdet, herunder 
omlægninger af trafikken, og forelægge disse for bygherrens tilsyn. 
Tilsynets kommentarer vil foreligge senest 5 arbejdsdage efter mod-
tagelsen. 
 
Efter indarbejdelse af tilsynets kommentarer fremsender entreprenøren 
afmærkningsplanerne til vejmyndigheden og politiet for godkendelse. 
 
Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til vejmyndighedens og 
politiets godkendelse af afmærkningsplaner. 

 

9. Plan for sikkerhed og sundhed 

9.1 Alment 
Entreprenøren varetager på bygherrens vegne udarbejdelse og vedlige-
holdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS), jf. Arbejdsministeriets 
bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 vedr. bygherrens pligter. 
 
Efter planens færdiggørelse har entreprenøren ansvaret for løbende at 
instruere tilsynet ved ændringer.  
 
Entreprenøren skal samarbejde til at sikre at PSS er tilgængelig og kendt 
for samtlige beskæftigede hos entreprenøren inkl. dennes underentre-
prenører og leverandører. 
 

9.2 Grundlag for PSS  

9.2.1 Alment 
Efterfølgende er der anført henvisninger til de steder i udbudsmaterialet, 
hvor forhold af betydning for PSS er anført. De pågældende 
informationer udgør grundlag for udarbejdelse af PSS. 

9.2.2 Organisationsplan 
Grundlag for organisationsplan: 
 
- Bygherre:  

- Bestemmelser om udbud og tilbud 
- Projekterende:  

- Bestemmelser om udbud og tilbud 
- Bygherrens tilsyn: 

- Bestemmelser om udbud og tilbud 
- Andre entreprenører: 

- SAB Arbejdsplads m.v., afsnit 1 
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- Sikkerhedskoordinering, afgrænsning og planlægning af  
 sikkerhedsarbejdet: 

- SAB Generelle bestemmelser, afsnit 7. Sikkerhedsstyring  
- Andre parter, der opererer i arbejdsområdet (f.eks. ledningsejere, 
 vejmyndigheder) 

- SAB Arbejdsplads m.v., afsnit 1, 3, 4, 5 
 
Entreprenøren oplyser straks ved entreprisens overdragelse om entre-
prenørens entrepriseorganisation, herunder underentreprenører, sikker-
hedsorganisation, sikkerhedsrepræsentanter m.v. 

9.2.3 Byggeplads 
Grundlag for byggepladsindretning og -beskrivelse: 
- Tegning nr. 0 - Oversigtsplan. 
- SAB Arbejdsplads m.v., afsnit 3, 4, 5 

9.2.4 Tidsplan 
Grundlag for tidsplan: 
- Udbudsbrev 
- SB ad § 2 
- SB ad § 9 
- SAB Generelle bestemmelser, afsnit 3. Arbejdsplan 
- SAB Arbejdsplads m.v., afsnit 1 og 3 
 
Af PSS skal det fremgå, hvorledes tidsplaner løbende vedligeholdes. 

9.2.5 Færdselsområder og adgangsforhold 
Grundlag for fastlæggelse og beskrivelse af færdselsområder og adgangs-
forhold: 
- SAB Arbejdsplads m.v., afsnit 2, Arbejdsområder og adgangsveje 
- SAB Arbejdsplads m.v., afsnit 4, Færdselsregulerende foran- 
 staltninger 
- Afmærkningsplaner 
 
Af PSS skal det fremgå, hvem der har ansvar for etablering, vedligehold 
og fjernelse af færdselsområder m.v. 

9.2.6 Områder, hvor der bliver udført arbejder af flere arbejdsgivere og deres ansatte 
Grundlag for fastlæggelse og beskrivelse af områder, hvor der samtidigt 
bliver udført arbejder af flere arbejdsgivere: 
- SB ad § 20 
- SAB Arbejdsplads m.v., afsnit 1 
 
Af PSS skal det fremgå, hvem der har ansvar for særlige forholdsregler, 
afspærringer, værnemidler, tekniske hjælpemidler m.v. 
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9.2.7 Fællesområder og fælles sikkerhedsforanstaltninger 
Grundlag for fastlæggelse og beskrivelse af fællesområder og fælles 
sikkerhedsforanstaltninger: 
- SAB Arbejdsplads m.v., afsnit 1, 3, 4 og 5  
- SAB Generelle bestemmelser, afsnit 7. Sikkerhedsstyring 
 
Af PSS skal det fremgå, hvem der etablerer, vedligeholder og fjerner 
fælles-områder og fælles sikkerhedsforanstaltninger. Endvidere skal 
fremgå fælles velfærdsforanstaltninger. 

9.2.8 Situationen ved arbejdets start 
Grundlag for fastlæggelse og beskrivelse af situationen ved arbejdets 
start: 
- SAB Arbejdsplads m.v., afsnit 1, 3, 4, og 5 
- SAB Jordarbejder 
 
Af PSS skal det fremgå, hvem der har ansvar for etablering, 
vedligehold og fjernelse af færdselsområder m.v. 

9.2.9 Risici som følge af projektets udformning 
Grundlag for fastlæggelse og beskrivelse af risici som følge af projektets 
udformning: 
 
Arbejder på trafikerede arealer: 
- Arbejder i nærheden af rundkørsel 
- Dybde grave under udgravning af kloak   
- SAB Arbejdsplads m.v., afsnit 3 og 4 
- SAB Generelle bestemmelser, afsnit 8. Trafiksikkerhed og – 
 afvikling 

9.2.10 Diverse 
Instruktion/projektgennemgangsmøder: 
- SB ad § 11 
- SAB Generelle bestemmelser, afsnit 6. Kvalitetsstyring og 

miljøledelse 
 
Beredskabsforhold 
- SAB Generelle bestemmelser, afsnit 10. Beredskabsplan 
 
Sikkerhedsbeklædning 
- SAB Generelle bestemmelser, afsnit 8. Trafiksikkerhed og -

afvikling 
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10. Beredskabsplan 
Entreprenøren skal udarbejde en beredskabsplan for miljø og 
arbejdsmiljø, så arbejdet kan planlægges og udføres sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.  
 
Beredskabsplanen skal udarbejdes som et selvstændigt dokument, der 
vedlægges Plan for sikkerhed og sundhed og kvalitets- og miljøplanen.  
 
Beredskabsplanen skal foreligge senest 5 dage efter arbejdets over-
dragelse, dog senest ved arbejdets start. 
 
Beredskabsplanen skal være tilgængelig og kendt for samtlige 
beskæftigede på arbejdspladsen. 
 
Entreprenøren skal beskrive, hvilke forholdsregler der skal tages i 
anvendelse, hvilket førstehjælpsudstyr og værnemidler der til stadighed 
skal være til rådighed på stedet, samt hvilke alarminstrukser og melde-
procedurer, der skal anvendes. 
 
Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold: 
- Personskade 
- Tingskade 
- Uforudset jordforurening 
- Uforudset grundvandsforurening 
- Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller  
 anden recipient 
- Udskyl af jord mm. til vandløb og søer 
- Spild af brændstof og kemikalier 
- Brud på forsyningsledninger 
- Støv 
- Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk,  
 farlige/eksplosive materialer, højspænding m.v.) 
 
Entreprenøren skal – i det omfang oplysningerne ikke fremgår af Plan for 
sikkerhed og sundhed eller arbejdsprocedurer - beskrive: 
- Beredskabsorganisation, opgaver og beføjelser 
- Indsatsprocedure, herunder evakuering 
- Forholdsregler, der skal tages i anvendelse for at begrænse  
 konsekvenser af uheld og hændelser af betydning for miljø og  
 arbejdsmiljø 
- Førstehjælpsudstyr, værnemidler samt andet beredskabsudstyr og 
 -materialer, der til stadighed skal være til rådighed på stedet 
- Alarminstrukser og meldeprocedurer til tilsyn og relevante  
 myndigheder 
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11. Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere 
Ved arbejdets igangsætning indkalder bygherrens tilsyn til et møde, hvor 
der foruden entreprenør og tilsyn deltager: 
 
- ledningsejere 
- vejmyndigheder 
 
På mødet gennemgås entreprisen på grundlag projekttegninger samt 
entreprenørens arbejdsplan, afmærkningsplaner m.v., og der træffes 
aftaler vedrørende kommunikation mellem parterne og udførelse af nye 
ledningsanlæg i entrepriseområdet. 
 
Bygherren skal have kopi af al relevant korrespondance med 
myndigheder og ledningsejere af betydning for entreprisens gennem-
førelse. 
 
Bygherrens tilsyn skal adviseres om og have mulighed for at deltage i 
møder med myndigheder og ledningsejere. 
 
Entreprenøren skal i forbindelse med byggemøder redegøre for planlagt 
og igangværende myndighedsbehandling og kontakter til ledningsejere, 
herunder:  
 
- hvad, der skal behandles, godkendes, indhentes tilladelse til 
- hvilken lovgivning/bestemmelse, der er tale om 
- hvem der har ansvaret for myndighedsbehandling og kontakt til 
 ledningsejere  
- tidsplan for myndighedsbehandlingen og kontakter til ledningsejere 
 med angivelse af møder m.v.  
 

12. Ordliste 
Udførelseskrav 
Krav til arbejde, der efter bygherrens rekvisition skal gennemføres 
således, at fastsatte kvalitetskrav er overholdt ved aflevering/klarmelding. 
 
Tilstandskrav 
Krav til arbejde, der på entreprenørens egen foranledning skal 
gennemføres således, at fastsatte kvalitetskrav er overholdt inden for en 
given periode. 
 
Funktionskrav 
Krav til en konstruktion udtrykt ved de egenskaber, som den skal 
besidde. Entreprenøren/leverandøren fastlægger inden for givne rammer 
selv udformning, materialevalg m.v., således at funktionskravene er 
opfyldt. Funktionskrav kan fastlægges for såvel hele konstruktionen som 
for enkelte komponenter eller delmaterialer. 
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Kontrol 
Analyse, der har til formål at eftervise, at en løst opgave har den 
planlagte kvalitet, og at materiale, der er resultatet af opgaven, 
indeholder korrekte oplysninger og anvisninger. 
 
Kontrolområde 
Tilfældigt udpeget område for gennemførelse af fælleskontrol. 

 
 
ARBEJDSPLADS M.V. 
 
1. Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse 
 Arbejdsområder overtages af entreprenøren som de henligger på dagen 

for underhåndsbud. Manglende kendskab til disse kan ikke begrunde 
ekstrakrav økonomisk og tidsmæssigt. 

 
På tegninger vedlagt udbudsmaterialet er vist arbejdsområder for 
entreprisen. 
 
Entreprenøren skal tage hensyn til andre arbejder, der samtidig med 
denne entreprise bliver udført inden for grænserne af entreprisen, og 
entreprenøren skal indordne sig den nødvendige koordinering af 
arbejderne – jf. SAB Generelle bestemmelser. 
 
Arbejdskørsel på eksisterende og nye belægninger må kun ske efter de 
bestemmelser (vægtbegrænsninger), der er gældende for offentlige veje.  
 
Entreprenøren skal undgå alle former for skader på eksisterende 
kørebaner, hvor der ikke skal udføres nyt slidlag – jf. også SAB 
Arbejdsplads, afsnit 3. 
 
Entreprenøren skal holde arbejdskørsel m.m. på de på tegninger viste 
arbejds- og transportveje, som skal anlægges i området. 
Entreprenøren skal generelt undgå unødig opkørsel/færden på arealer 
uden for vej- og stiarealer, samt arealer hvor der skal udføres jord-
arbejder, herunder særlig på de fremtidige parceller.  

 
Sydvestsjællands Museum har foretaget arkæologisk forundersøgelse 
inden for entrepriseområdet og har vurderet, at der ikke er særligt 
interessante områder, der kræver nærmere undersøgelser.    
 
Vedrørende særlige foranstaltninger ved arbejder i disse områder 
henvises til SAB Arbejdsplads m.v., afsnit 8. Miljøforhold, samt SAB 
Jordarbejder. 
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Ved arbejdets start foretager tilsyn, entreprenør og evt. bygherre en 
gennemgang af arealer, der berøres af arbejdet, samt tilstødende arealer. 
Tilsynet udarbejder en besigtigelsesprotokol med registrering af tilstand 
for eksisterende belægninger, tilstødende bygværker m.v. Protokollen 
bilægges fotos. Protokollen underskrives af entreprenør og tilsyn. 

 
 
2.  Afsætning 

2.1 Bygherrens afsætning 
Bygherren etablerer ved arbejdets start i samråd med entreprenøren 6 
højdefikspunkter i området. Kun disse fikspunkter må anvendes, og 
eventuelle koter til eksisterende anlæg anført på planer må ikke lægges til 
grund for afsætning. 
 
Alle skel mod nye veje afsættes med midlertidige afmærkningspinde. 
 
Koordinater angives i henhold til system 34. 
 
Koter angives i meter i henhold til højdesystem DVR90. 
 
Vinkler angives i grader (360º). 
 
Det påhviler entreprenøren at sikre denne afsætning og at supplere afsæt-
ningen ved egen foranstaltning og for egen regning. 

 

2.2 Entreprenørens afsætning 
Al anden afsætning end den i SAB Arbejdsplads m.v., afsnit 2.1, 
anførte påhviler entreprenøren, herunder en mere detaljeret afsætning 
af brønde, vejanlæg i f.eks. 20 m stationer samt ved radier og 
lignende. 
 
Entreprenøren skal informere bygherrens tilsyn om udførelse af egen 
afsætning, og tilsynet skal have mulighed for at foretage kontrol af entre-
prenørens afsætning, inden arbejder baseret på afsætningen påbegyndes. 

 

2.3 Sikring af fikspunkter 
Såfremt fikspunkter ødelægges eller bliver uanvendelige for afsætningen 
som følge af forhold, der kan lægges entreprenøren til last, etablerer 
bygherren for entreprenørens regning de nødvendige nye punkter med 
tilhørende afsætningsdata. 
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3. Arbejdsområder og adgangsveje 

 
AB 92 anvender sideordnet betegnelserne "Arbejdspladsen", "Bygge-
pladsen" eller "Pladsen" for arbejdsområdet. I SAB Arbejdsplads m.v. 
anvendes begreberne ”Arbejdsområde” og ”Arbejdsplads” jf. efter-
følgende definitioner. 
 

3.1 Arbejdsområder 
Ved arbejdsområdet forstås: 
- Arealer, der medgår til anlægget 
- Arealer, der ligger uden for anlægget, men som stilles til rådighed  
 af bygherren for gennemførelse af arbejdet 

   
  Bygherren kan alene stille entrepriseområdet til rådighed for entrepre-

nøren. 
 

Entreprenøren kan med respekt for både offentlig og privat trafik 
disponere over arbejdsområdet. 
 
Aftaler mellem entreprenør og lodsejere om benyttelse af private arealer 
og private veje skal straks meddeles bygherrens tilsyn, men er i øvrigt 
bygherren uvedkommende. 
 
Entreprenøren skal sørge for orden på og renholdelse af arbejdsområdet 
således, at der ikke opstår gener i form af støj, røg, lugt, støv eller 
lignende for naboer eller forurening af omgivelser. 
 
Materialer og materiel skal tilføres eller fjernes i takt med arbejdets 
udførelse således, at unødig oplagring undgås. Spild og affald skal 
løbende fjernes. 
 
Arbejdsområder beliggende direkte ved trafikerede arealer skal uanset 
anvendelse og varigheden heraf afmærkes, indhegnes eller klart 
begrænses i henhold til ”Vejregler for afmærkning af vejarbejder” i 
seneste udgave, jf. SAB Generelle bestemmelser. 
Indhegning og afmærkning skal vedligeholdes således at arbejdsområdet 
– også uden for arbejdstiden – er effektivt afspærret. Indhegning og 
afmærkning skal genetableres efter hver ind- og udkørsel således, at 
uønsket trafik på arbejdsområdet undgås. 
 
Entreprenøren skal påregne, at parcellerne sælges mens arbejdet pågår. 
Entreprenøren skal derfor tillade evt. grundkøbere adgang til arbejds-
området, således at de frit kan besigtige området (til fods). 
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3.2 Arbejdsplads 
Ved arbejdsplads forstås de dele af arbejdsområdet, som entreprenøren 
kan anvende til skurplads, oplagsplads, henstilling af materiel m.v. 
 
Anbringelse af skure, materialer, materiel m.v. skal ske efter aftale med 
bygherrens tilsyn. 
 
Hvor arbejdspladsen er beliggende direkte ved trafikerede arealer, skal 
den afmærkes, indhegnes eller klart begrænses i henhold til ”Vejregler 
for afmærkning af vejarbejder” i seneste udgave, jf. SAB Generelle 
bestemmelser. 
 
Hvor arbejdspladsen støder direkte op mod beboelser, skal der udvises 
hensyn i forbindelse med indretningen. 
 
Entreprenøren må, såfremt der er behov herfor, selv skaffe sig 
arbejdsplads ud over den, der er anvist i udbudsmaterialet. 
 
Entreprenøren forestår fremskaffelse, brug og retablering efter endt brug 
af el, gas, varme, tele- og datakommunikation, vand og tilslutning til 
afløb. Om nødvendigt etablerer og fjerner entreprenøren efter endt brug 
opsam-lingstanke og sørger for tømning heraf. 
 
Vedrørende affaldshåndtering henvises til SAB Arbejdsplads m.v., afsnit 
8. 
 
Til arbejdsplads kan entreprenøren disponere over arealet jf. SAB 
Generelle bestemmelser, afsnit 9.2.3 Byggeplads. 
 
Til kommentering hos bygherrens tilsyn skal entreprenøren umiddelbart 
efter entreprisens overdragelse udarbejde en plan, der viser omfang og 
indretning af arbejdspladsen. 
 
Entrepriseledelsen, herunder formænd, skal kunne træffes på telefon 
inden for normal arbejdstid og i øvrigt, når der foregår arbejder på 
arbejds-pladsen. 
 
Entreprenøren skal stille fornødne rum - inklusive opvarmning, 
belysning, rengøring m.v. - til rådighed for byggemøder. 

3.3 Adgangsveje 
Som adgangsveje kan benyttes: eksisterende indkørsel til tidligere 
Jonsgården fra Kalundborgvej (ved allétræerne) samt i den nye 
rundkørsel. 
 
Ved etablering af midlertidig overkørsel til offentlig vej skal 
entreprenøren indhente fornøden tilladelse fra vejbestyrelsen. 
Anvisninger fra den pågældende vejbestyrelse og politiet skal nøje over-
holdes. 
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Entreprenøren skal sørge for orden på adgangsveje og skal – i det omfang 
forurening er forårsaget af entreprenørens arbejde - løbende renholde de 
til færdsel benyttede eksisterende og nye vejarealer samt vejudstyr 
(kørebane, cykelstier, fortove, tavler, autoværn og afløbsinstallationer) 
såvel inden for som uden for arbejdsområdet. 
 
Generelt stiller Vestsjællands Amt/Slagelse Kommune strenge krav til 
renholdelse af Kalundborgvej i forbindelse med arbejder på og ved vejen. 
 
Etablering, vedligeholdelse og forstærkning af arbejdsvejene til opret-
holdelse af deres farbarhed påhviler entreprenøren. I tørre perioder skal 
støvgener forhindres ved vanding. 
 
Generelt gælder: 
- Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet  
 hørende arealer efter nærmere aftale med vejbestyrelse 

3.4 Aflevering af arbejdsområder, arbejdsarealer og adgangsveje 
Alle berørte arealer inkl. adgangsveje m.v. skal ved arbejdets afslutning 
være retablerede og ryddede. Befæstede eller græsklædte arealer skal 
retableres. 
 
Befærdede dyrknings- og nye grundarealer skal grubbes inden aflevering. 
 
Entreprenøren skal inden aflevering finder sted, fremskaffe underskrevet 
erklæring for de lodsejere (private og offentlige), hvis arealer har været 
berørt af entreprenørens arbejde, men som ikke har været stillet til 
rådighed af bygherren. I erklæringen skal bekræftes, at lodsejeren ikke 
har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af 
entreprisen. 

 
 
4. Færdselsregulerende foranstaltninger 

 
Vedrørende generelle krav til trafikstyring og trafiksikkerhed henvises til 
SAB Generelle bestemmelser. 
 
Adgangen til private ejendomme langs de af entreprisen berørte veje/stier 
skal opretholdes med så få gener for lodsejerne som muligt. 
 
Eksisterende vejforbindelser og adgangsveje må ikke afbrydes, før enten 
nye veje til erstatning er udført eller udstyr til hurtig etablering af adgang 
(fx jernplader) forefindes til brug. 
 
Arbejder og arbejdskørsel på befærdede arealer skal tilrettelægges og 
udføres med hensyntagen til trafikken. 
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Entreprenøren skal tilrettelægge sit arbejde således, at en forsvarlig 
trafiksikkerhed opretholdes på og omkring arbejdsområder og 
arbejdsplads. 
 
Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af 
afspærringer og afmærkning. 
 
Afspærrings- og afmærkningsmateriel leveres af entreprenøren.  
 
Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i 
”Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.v.” i seneste udgave. 
 
Følgende foranstaltninger skal påregnes udført indenfor entreprisen: 
- Afspærring og afmærkning af arbejder i forbindelse med anlægning 
 af rundkørsel. 
- Afspærring og afmærkning af arbejder i forbindelse med adgangs- 
 vejen til byggemodningen. 

 
På trafikerede arealer skal entreprenørens materiel køre i den pågældende 
vejbanes færdselsretning. 
 
I mørke og usigtbart vejr må der ikke foregå nogen form for arbejds-
aktiviteter på trafikerede arealer. Undtaget er dog aktiviteter nødvendige 
for at sikre trafikanterne. 
 
Berørte trafikarealer skal være rengjorte hver dag ved arbejdstids ophør, 
samt i mørke og usigtbart vejr. 
 
Entreprenøren skal gennemføre kontrol i henhold til ”Vejregler for 
Afmærkning af vejarbejder m.v.” i seneste udgave. 
 
Kontrollen dokumenteres i logbog ved registrering af: 
- Tidspunkt for kontrol 
- Observationer 
- Afhjælpende foranstaltninger (renholdelse, afprøvning, udskiftning, 
 korrektioner, retablering)  

  
 
5. Ledninger 

Vedrørende styring af forhold til ledningsejere henvises til SAB 
Generelle bestemmelser. 
 
Entreprenøren skal gøre sig bekendt med ledningsejernes betingelser for 
at arbejde i nærheden af ledningerne og nøje overholde de angivne 
forskrifter.  
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I god tid, inden arbejdet påbegyndes i nærheden af eksisterende 
ledninger, skal entreprenøren give ejerne og bygherrens tilsyn besked 
herom.  
 
Eventuelle omlægninger eller fjernelse af eksisterende ledninger vil blive 
foretaget af ledningsejerne, eventuelt ved anden entreprenør, efter 
nærmere aftale mellem ledningsejere, bygherre og entreprenør.  
 
Såfremt ledningsejeren ikke selv vil foretage eventuelle nødvendige 
ændringer, skal entreprenøren udføre disse efter tilsynets eller lednings-
ejerens anvisninger mod godtgørelse. 
 
Hvor der træffes uforudsete ledninger, skal det pågældende delarbejde 
om nødvendigt standses, og bygherrens tilsyn omgående underrettes.  
 
Såfremt der sker skade på ledninger, hvis tilstedeværelse ikke på forhånd 
er oplyst, vil udgifterne til udbedring af skader blive godtgjort 
entreprenøren, men kun hvis de foreskrevne arbejdsmetoder og 
forsigtighedsregler er fulgt. 
 
Entreprenøren er pligtig selv at rekvirere syn fra myndigheder, 
forsynings-selskaber m.v. samt at foretage alle til- og afmeldinger til 
disse. 
 
Vedrørende bortskaffelse af installationer henvises til SAB Arbejdsplads 
m.v., afsnit 8. 
 
Følgende forholdsregler er gældende ved arbejder i nærheden af: 
- Elforsyningsanlæg: ”Stærkstrømsbekendtgørelsen. Sikkerheds- 
 forskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde m.v. i  
 nærheden af elforsyningsanlæg”, Elektricitetsrådet, i seneste udgave. 
- Telekabler: ”Det er grav alvorligt. Gravning i nærheden af  
 telekabler.”, TDC, i seneste udgave. 
- Gasledninger: ”Pas på gasledningerne”, de danske naturgasselskaber, 
 i seneste udgave. 

 
Entreprenøren skal inden arbejdets opstart indhente oplysninger hos LER 
om den detaljerede beliggenhed af ledninger m.v. inden for arbejds-
området.  
 
Bygherrens kendskab til eksisterende ledninger indenfor arbejdsområdet 
fremgår af ledningsplaner samt øvrigt tegningsmateriale som er vedlagt 
udbudsmaterialet. 
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6. Laboratoriefaciliteter 
  Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af laboratorium. 
 

7. Geotekniske undersøgelser 
Der er gennemført geotekniske undersøgelser jf. den i SB § 2 stk. 2 
anførte geotekniske rapport. Indholdet i den geotekniske rapport 
forudsættes bekendt af entreprenøren. I tilknytning til den geotekniske 
undersøgelse er der udtaget miljøprøver som har vist forurening i et 
område som angivet på tegning i rapport fra DMR. 
Forureningen er forudsat fjernet af Slagelse Kommune inden arbejdets 
opstart. 
Der forventes ikke at være yderligere forurening i området. 
 
Entreprenøren skal omgående kontakte tilsynet, såfremt der træffes 
jordpartier med tegn på forurening eller områder med blød bund el. lign.  
 

 
JORDARBEJDER 

1. Alment 
Særlig arbejdsbeskrivelse for jordarbejder er supplerende, særlig 
beskrivelse til "Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for jordarbejder", 
marts 2005. 
 
Der skal udføres jordarbejde i forbindelse med etablering nye veje, ved 
eksisterende veje ved rundkørselen samt i forbindelse med udførelse af 
jordvolde og ved bassin. 
 
Udgravninger til kloakgrave skal udføres med gravekasse i forbindelse 
med nedgravning af kloakledninger igennem allétræer ved indkørsel 
(S7.1 – S7.2 og Udløb – R7.1 jf. tegning 2). 

 
Der henvises til geoteknisk rapport vedr. jordbundsforhold i området, 
herunder mht. jordarter og grundvandsgrænser. 

 

2. Forberedende arbejder 

2.1 Rydning  
Der må ikke foretages nogen form for rydning uden forudgående aftale 
med tilsynet. 
 
Der skal ske rydning på områder uden for dyrkningsgrænsen jf. 
tegning 0 samt hvor stier gennembryder det levende hegn i 
entreprisens sydlige område og tilsluttes til eksisterende stier jf. 
tegning 0.  
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Der skal desuden ske rydning af alt affald beliggende i område uden 
for dyrkningsgrænsen jf. tegning 0, herunder landbrugsmateriel, sten 
og brokker, plaststykker og øvrigt affald.  
Sten større end 10 cm i diameter skal indsamles og oplægges i depot 
efter nærmere aftale med tilsynet. 
 
Tilsynet skal tilkaldes såfremt der under rydningen fremkommer affald 
af anden karakter eller i større mængder. 

2.2 Nedrivning  
Nedrivningsarbejder skal generelt ske skånsomt og omfanget 
begrænses mest muligt. 
 

3. Muldjords- og blødbundsarbejder 

3.1 Muldjord 
Afrømning skal foretages overalt inden for projekteret vej- og stiareal 
samt inden for arealer med afgravning eller indbygning af råjord herunder 
støjvolde og jordhøj.  
Jf. den geotekniske rapport er muldlaget i området vurderet til en 
gennemsnitlig tykkelse på ca. 40 cm inkl. vækstlag.  
Muldjord som skal genindbygges skal ikke afrømmes for vækstlag inden 
oplægning i depot på pladsen (undtaget er dog muld fra område med 
rydning; her skal større ukrudtsplanter o. lign. fjernes inden oplægning i 
depot.).  
 
Al muldjord som afgraves i området skal genanvendes i området. 
 
Endvidere foretages muldarbejder jf. SAB Jordarbejder, afsnit 1.  
 
Mulddepot skal placeres som angivet på situationsplanen. 

3.2 Blødbundsarbejder 
Bygherre har ikke forhåndsviden om blødbund i området.  
 
Antræffes der blødbund i forbindelse med arbejdet skal dette 
omgående meddeles til tilsynet inden der udføres arbejder med 
udskiftning m.m.  
 
Der henvises til geoteknisk rapport vedr. jordbundsforhold i området, 
herunder mht. jordarter og grundvandsgrænser. 

 
Påtræffes der blødbund, skal materiale opgravet herfra udsættes i jordhøj 
eller støjvolde. 
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4. Tørholdelse 
Udgravninger skal sikres mod opblødning ved drænrender ført til pumpe-
sump. 
 
Der skal desuden ske tørholdelse ved arbejder med kloaktilslutninger til 
eksisterende anlæg. 

 

5. Råjordsarbejder 
Da vejarealer pr. definition er forurenet jord, skal al afgravet råjord ved 
eksisterende vejareal genindbygges i nye veje samt rabatter. 
Entreprenøren skal i sit arbejde være særdeles omhyggelig med ikke at 
blande vejjord med markjord. 

5.1 Afgravning af jord  
Råjordsarbejder omfatter afgravning og genindbygning af råjord i vej- og 
stiarealer samt afgravning og indbygning i depoter.  
 
Alt afgravet råjord håndteres inden for entrepriseområdet. 
 
Endvidere foretages råjordsarbejder jf. SAB Jordarbejder, afsnit 1. 
 
Jordvolumener som ved opgravning skønnes uegnet til indbygning – 
f.eks. grundet jordart, vandindhold el. lign. – skal oplyses til tilsynet 
inden bortskaffelse.  

5.2 Indbygning 

5.2.2 Materialer 
Entreprenøren skal i sit arbejde sikre at jord til genindbygning holdes 
adskilt fra anden jord som måtte være uegnet til geningbygning.  
 
Generelt skal der, overalt hvor der skal ske opfyldning af jord, indbygges 
genanvendte jordmaterialer i videst mulige omfang.  

 

5.2.3 Udførelse 
Entreprenøren skal i sit arbejde sikre at jord til genindbygning i veje 
genindbygges særligt omhyggeligt samt at jord til indbygning i støjvolde 
og på jordhøj komprimeres i lag med en mindre overbredde, hvorefter 
skråningsanlægget tilpasses ved afgravning. 
 
Entreprenøren skal desuden genindbygge jord særligt omhyggeligt 
omkring brønde og bygværker i befæstede arealer. 
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Entreprenøren skal sikre at han anvender det bedst egnede 
komprimeringsmateriel til opgavens beskaffenhed. 
 
Såfremt entreprenøren skønner at jorden ikke kan indbygges effektivt 
skal tilsynet straks tilkaldes. 

5.2.4 Kontrol 
Jorden skal komprimeres således, at komprimeringsgraden i relation til 
proctorforsøg bliver større end K i mindst 90 % af jorden. 
Sandsynligheden for at godkende et komprimeringsarbejde, der ikke 
opfylder dette krav, må ikke overstige 25 %. 
For at opfylde komprimeringskravet skal der normalt tilstræbes en 
komprimeringsgrad på T % standard proctor. 
 
K og T fremgår af nedenstående tabel: 

Lodret afstand under 
færdig vejoverflade 

> 2 m � 2 m 
og omkring 
konstruktioner 

Jordart Ler Sand Ler Sand 
K % standard proctor 88,0 90,0 92,0 94.0 
T % standard proctor 94,0 97,0 97,0 100,0 

   
 
Komprimeringskravet kan anses for opfyldt, når gennemsnittet g af 
komprimeringsgraden (i % med 1 decimal) for n prøver tilfredsstiller 
følgende ulighed: 

 
g ≥ K + k ⋅ s 

   

 hvor standardafvigelsen s =  
( )

1

2

−
−�

n

gx
   

 
x = komprimeringsgraden for hver enkelt prøve (i % med 1 decimal) og 

 konstanten k findes af følgende tabel 
  

N 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
K 2,50 2,14 1,96 1,86 1,79 1,74 1,70 1,67 1,64 

 
Komprimeringskontrollen skal udføres fortløbende og for hvert kontrol-
afsnit og baseres på en stikprøve. Denne skal bestå af n enkeltprøver 
(prøveantal n fastsættes forud af entreprenøren), der udtages tilfældigt i 
det aktuelle kontrolafsnit efter tilsynets opgivelser. 
 
Komprimeringskontrollen skal udføres iht. referenceværdier 
repræsentative for de aktuelle jordarter der jf. den geotekniske rapport 
findes i området. 
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6. Græssåning 
Græssåning udføres på samtlige rabat-, skrånings og grøftarealer omfattet 
af jordarbejde samt på arealer angivet på tegning 0. 
 
I rabatarealer anvendes en frøblanding som Vejrabatblanding Turf. 
Der udsås 2,0 kg pr. 100 m2. 
I øvrige arealer anvendes en frøblanding som miniTurf. 
Der udsås 3,0 kg pr. 100 m2. 
  
Græssåning skal udføres tidligst muligt efter afsluttende muldarbejder. 

 
  
KLOAK- OG AFVANDINGSARBEJDER 

 
Særlig arbejdsbeskrivelse for kloak- og afvandingsarbejder er 
supplerende, særlig beskrivelse til ”Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) 
for afvandingsarbejder” af oktober 1991. 
 
For afvandingsarbejder gælder generelt relevante normer og standarder 
bl.a. jf. bilag 1 i AAB - oversigt over tilknyttede normer og standarder, 
alle i seneste udgave. 
 
Alle plastmaterialer som anvendes til kloak- og afvandingsarbejder skal 
være certificerede iht. Nordic poly Mark – ordningen. 
 

1. Alment  

1.1 Omfang 
Afvandings- og ledningsarbejder omfatter levering og udførelse regn- og 
spildevandsledninger, brønde, samt dræn og vejbrønde med stikledninger 
til overfladevand, herunder påboringer og tilslutninger til brønde og 
ledninger. 
 
Opretholdelse af eksisterende afløb skal sikres. 

  

2. Materialer  

2.1 Dræn  

2.1.3 Plastdrænrør 
Drænrør skal være Ø92/80 mm PVC drænrør med almindelig slids. 
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2.1.4 Filtermateriale  

2.1.4.1 Filtergrus 
Filtergrus med kornkurve beliggende inden for en af følgende sæt korn-
kurvegrænser kan umiddelbart godkendes: 
 

Gennemfald i vægtprocent Sigtemaskevidde 
(mm) enten I: eller II: 

8 
4 
2 
1 

0,50 
0,25 

0,125 
0,075 

90 – 100 
70 – 100 
50 – 85 
30 – 60 
15 – 40 
5 – 23 
0 – 10 
0 – 4  

90 – 100 
70 – 100 
50 – 90 
30 – 75 
15 – 45 
5 – 23 
0 – 7 
0 – 4  

 

 

2.2 Tætte ledninger 
Alle gravitationsledninger dimensioner skal være som Wavin PVC Ultra-
rør/betonledninger eller som Wavin DV-regnvandsrør ved dimensioner 
over 560 mm. 
Stikledninger til vej- og parcelbrønde skal dog være som Wavin glat 
PVC Ø110 mm og Ø160 mm. 
 
Plastmaterialer må ikke udsættes for skadelige mængder af sollys, se 
også DS 430 afsnit 4.3. 
Det mindste tegn på afbleget eller lysskadet rør, skal resultere i en 
kassation, hvis de samtidig er mere end 1 år gamle. 

2.3 Brønde  
NB: Alle betonbrønde skal specialfremstilles til projektet; banket på min. 
300 ‰ og maks. 350 ‰. 

2.3.1 Brøndgods 
Alle vejbrønde skal være som Wavin Ø315 PVC med 70 l sandfang og 
110 mm vandlås hvor angivet. 
 
Alle gennemløbsbrønde på hovedledninger skal være enten som Wavin 
Ø600 PE Tegra eller som IBF Ø1250 betonbrønde. 
Betonbrønde skal specialfremstilles til projektet jf. tegningsmateriale.  
 
Parcelbrønde skal være som Wavin Ø315 mm PP/PE type I. Tilløb skal 
lukkes med prop. 
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Alle dæksler og karme til hovedbrønde og parcelbrønde, samt gummi-
ringe og kegler/understøtninger og justeringsringe leveres af Slagelse 
Kommune, mens betonkegler til parcelbrønde og plastringe til 
Tegrabrønde medtages.  
NB: Entreprenøren gøres opmærksom på, at der skal monteres faste 
karme på alle brønde også dem i asfaltareal (krav fra Slagelse 
Kommune). 

 
Alt brøndgods af beton skal være præfabrikeret og trekantmærket 
(godkendt under en betonvarekontrolordning som f. eks. Dansk Beton 
Vare Kontrol) og alt brøndgods af PP el. PE skal være VA-godkendt. 

2.3.2 Dæksler, riste m.v. af jern 
Dæksler på hovedbrønde overalt skal være med faste karme, gods leveres 
af Slagelse Kommune (jf. pkt. ovenfor). 
 
Vejriste i asfaltareal skal være som CITY med flydende rendestenskarm 
og rist, som BD nr. 22 2644.315. 

 

3. Udførelse 

3.1 Dræn 

3.1.1 Opgravning 

3.1.1.2 Vejdræn 
Drængravene udføres i ht. tværsnittegninger. 

3.1.2 Lægning, samling og tilfyldning 

3.1.2.3 Vejdræn 
Drænrørene skal lægges minimum 10 cm under råjordsplanum til top af 
rør, dog minimum 0,75 meter under kørebane og tilsluttes alle vejbrønde. 
 
Ledningsgravene for alle drænrør skal tilfyldes med filtergrus. 

3.2 Tætte ledninger 

3.2.2 Understøtning, lægning, samling og tilfyldning 
Samtlige ledningsstrækninger fra brøndtilslutning til brøndtilslutning 
skal udføres retliniet. Dog accepteres en horisontal afvigelse i forhold til 
denne flugtning, såfremt afvigelsen er mindre end 7 cm. 
 
Alle ledninger skal lægges efter laser, idet den vertikale afvigelse fra 
retlinet (mireret) forløb må ikke overstige +/- 1 cm. 
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  Lægningsklasse: Normal for PVC-ledninger. 
       Høj for betonledninger. 
  Samlingsklasse: Høj. 
  Tæthedsklasse:  Normal.  
 

 For alle ledninger skal udgravningens bredde udføres så stor, at der er 
rigelig plads til at lægge og samle rørene, og bredden må aldrig være 
mindre, end at der overalt i ledningens centrumhøjde bliver mindst 0,35 
m fri afstand til begge sider af røret. 

  
Der påhviler entreprenøren at sørge for, at åbne ender i rørsystemet 
holdes lukkede under arbejdets gang. 

  
Ved krydsende ledninger skal der opfyldes/komprimeres med godkendt 
grusfyld til midt på den øverste ledning. 

  
Udjævnings- og støttelag afpasses efter rørdimension jf. DS 437 pkt. 5.2.  
 
Lægning af rør skal udføres enten af autoriseret kloakmester eller af 
personer, som har gennemgået og bestået kursus i kloakering, trin 1 og 2 
fra et AMU-Center eller bestået en praktisk prøve, der svarer til kloak-
mesterens praktiske eksamen. 
 
Kursusbeviser herom inkl. billedlegitimation skal afleveres til tilsynet 
ved arbejdets opstart. 
 
Opgravning og eventuel grundforstærkning udføres i henhold til DS 430, 
afsnit 5. 
 
Såfremt der fejlagtigt udgraves for dybt, skal der fyldes op til den rigtige 
dybde med sand- eller grusfyld, der komprimeres i lag af højst 30 cm’s 
tykkelse. Komprimeringskravet er 98% Standard Proctor for 
kohæsionsjord og 100% Standard Proctor for friktionsjord. 
 
Ledningsgravens bund skal sikres mod opblødning forårsaget af 
overflade-vand. 

 
I forbindelse med tilfyldningsarbejdet gælder reglerne i DS 430. 
 
Til omkringfyldning og tilfyldning (jævnfør definitionerne i DS 430) skal 
den opgravede fyld genanvendes i den udstrækning normernes krav kan 
opfyldes. 
I modsat fald tilkøres egnet jordfyld eller grusfyld efter nærmere 
forudgående aftale med tilsynet herom. 

 
  NB: Entreprenøren gøres særskilt opmærksom på, at graven skal 

gennem-brydes på tværs af lerdæmninger af ca. 1 m bredde jf. tegning nr. 
2 til sikring mod vandstrømning i grusmaterialer jf. DS 430 5.2.2.    
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3.3 Brønde 
Bundkoter på udførte brønde skal overholde projektkoter med tilladelige 
afvigelser på maks. +/- 1 cm. 

4. Kontrol 

4.2 Proceskontrol 

4.2.1 Registrering og indmåling 
Entreprenøren skal kontrolindmåle samtlige udførte ledninger og stik og 
aflevere kontrolplan herom til tilsynet ved arbejdets afslutning. 
 
Indmålingerne skal dokumenteres ved hjælp af skemaer og skitser, og 
skal bl.a. omfatte diverse (bund)koter og placeringer. 
 

  Entreprenøren skal foretage indmåling af udførte brønde. 
Indmålingerne skal omfatte brøndenes placeringer i såvel horisontalt 
plan (x,y) som vertikalt plan (bundkoter og dækselkoter). 
Ved indmåling SKAL anvendes endelige brøndnumre. 
Indmålingsresultater skal afleveres til tilsynet som en digital 
koordinatliste og digitalt punktplot med koter og brøndnumre. 

4.3 Kontrol af det færdige anlæg 

4.3.1 Tv-inspektion 
Samtlige ledninger og brønde skal inden aflevering/ibrugtagning, 
rengøres omhyggeligt for sand og andet fyld m.m. Der gennemspules 
grundigt med vand overalt. Spulingen skal foretages før der foretages tv-
inspektion. 

  Eventuelle materialer i ledningerne skal opsamles af slamsuger. 
  

Som led i dokumentationen af det færdige arbejde, skal alle lednings-
strækninger, herunder brønde og stik, tv-inspiceres i farver, og DVD og 
papirrapport afleveres til tilsynet. 
 
Det valgte tv-inspektionsfirma skal være medlem af en tv-kontrolordning 
som DTVK og følge kontrolordningens anvisninger for udførelse af tv-
inspektion og afrapportering. 
 
Inden tv-inspektionen udføres skal alle brøndnumre rettes til endelige 
numre med 7 karakterer (foretages af tilsynet) og disse brøndnumre skal 
anvendes ved tv-inspektionen. 
Tv -inspektionen skal afleveres i DAS4-format. 
 

 Acceptkriterier for ledningsanlæg er som angivet i DTI's vejledning 
for etablering af nyanlæg. 
 
 



 

 48 

 
Såfremt ledningsstrækninger fra brønd til brønd ikke kan godkendes af 
bygherren på baggrund af tv-inspektionen, som følge af fejl eller mangler 
i det udførte arbejde, skal entreprenøren foranledige manglerne udbedret 
og sikre at udbedringens kvalitet dokumenteres ved fornyet tv-inspektion 
for de ikke godkendte strækninger.  

4.3.2 Tæthedsprøvning 
Entreprenørens dokumentation skal endvidere omfatte kontrolmåling af 
ledningernes tæthed jf. bestemmelserne herom i DS 455 - Tæthed af 
afløbssystemer i jord. 

 
 
LEDNINGSARBEJDER M.V. 

 
Særlig arbejdsbeskrivelse for ledningsanlæg er supplerende, særlig 
beskrivelse til "Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for ledningsanlæg, 
1994". 
 
Under ledningsarbejder kan indgå gravearbejder for ledninger og kabler i 
det omfang de afgivne gravepriser og vilkår i øvrigt kan godkendes af de 
enkelte ledningsejere. 
Eventuelle arbejder af denne art afregnes efter opmåling af udført 
mængde direkte hos de respektive ledningsejere evt. hos bygherren hvis 
aftalt på ledningsmøde. 
Retablering af ledningsrender i eksisterende veje retableres som angivet i 
SAB kloak- og afvandingsarbejder afsnit 3.2.2. 
 
 

BELÆGNINGSARBEJDER M.V. 
 
Særlig arbejdsbeskrivelse for belægningsarbejder er supplerende, særlig 
beskrivelse til ”Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for bundsikring af 
sand og grus” af november 2003 og til ”Almindelig arbejdsbeskrivelse 
(AAB) for stabilt grus” af november 2003 og til ”Almindelig 
arbejdsbeskrivelse (AAB) for varmblandet asfalt” af november 1998 
samt til Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for brolægning” af marts 
1998. 

 
1. Omfang 

Belægningsarbejder omfatter levering og indbygning af bundsikringslag, 
stabilt grus, asfaltbelægninger, levering og sætning af kantsten samt 
levering og udførelse af betonstensbelægninger og chaussestens-
belægninger. 
   

2. Bundsikringslag 
Anført lagtykkelse er fast mål. Bundsikringen skal overholde de stillede 
krav til bundsikring kvalitet II. 
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3. Stabilt grus 
Gruset skal overholde kravene til kvalitet II. 
Anført lagtykkelse er fast mål. 

 
4. Varmblandet asfalt 

Asfaltbærelag i byggemodning skal være GAB 0 70/100.  
Asfaltslidlag i byggemodning skal være AB 8t 70/100.  
 
Asfalt på fortov skal være AB 8t 70/100.   

 
5. Kantsten 

Der anvendes kløvede granitkantsten som kantbegrænsning langs veje.  
 
Kløvede granitkantsten skal være lyse, portugisiske kantsten. 
 
Kantsten i byggemodning skal sættes med en lysning på 8 cm. i forhold 
til færdigt belægning (efter slidlag). 

6. Betonbelægning 
På fortove skal der lægges fortovsfliser som IBF 62,5 x 80 x 7 cm. 
I eventuelle overkørsler dog som 10 cm armerede fortovsfliser.  
 
På hævede flader og ved stikrydsning lægges der betonsten i sildebens-
forbandt som IBF Modulserien, normalsten N3, 10 x 30 x 10 cm. 
 
Stenene skal være udført og mærket i overensstemmelse med kravene jf. 
DS 400 samt gældende deklaration fra IBF. Stenene skal sættes i ca. 3 
cm. brolæggergrus og fuger tilfyldes med 0-4 mm betonsand, hvorefter 
belægningen komprimeres med pladevibrator. 
Der fortsættes med vekselvis fugefyldning og vibrering indtil 
belægningen er helt jævn og alle fuger er fyldt helt op med sand. 
I øvrigt henvises til arbejdsbeskrivelse fra IBF. 
 
 

TAVLE- OG AFMÆRKNINGSARBEJDER 
 
Særlig arbejdsbeskrivelse for tavle- og afmærkningsarbejder er 
supplerende, særlig beskrivelse til ”Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) 
for afmærkningsmateriel” af februar 1999 og til ”Almindelig arbejds-
beskrivelse (AAB) for kørebaneafmærkning” af januar 2003.  

1. Tavler m.m. 

1.1 Alment 
Afmærkningsmateriel omfatter udførelse af tavler, ophængnings-
materiel og fundamenter i udstykningen. 
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1.2 Udførelse af tavleafmærkning 
Tavlestandere skal opsættes jf. skilte- og afmærkningsplan. 
Tavlerne skal opsættes på stander således at der er 2,2 meter fra 
underkant af hovedtavle til terræn, eventuelle undertavler bliver således 
placeret lavere end 2,2 meter. Hvor tavlerne placeres over cykelsti skal de 
dog opsættes min. 2,3 meter fra terræn. 
   
Standerne skal nedgraves 1,0 meter i jord. 
Præcis placering af tavler aftales dog inden udførelse med tilsynet. 

2. Afmærkning på kørebane  

2.1 Alment 
Arbejdet omfatter al permanent kørebane afmærkning med lang 
holdbarhed som vist på tegninger og angivet i tilbudsliste. 
 
Kørebaneafmærkningen skal udføres hurtigst muligt og senest 14 dage 
efter belægningsarbejdernes udførelse. Entreprenøren skal selv forestå al 
afsætning af afmærkning. 

2.2 Materialer 
Entreprenøren skal i sit tilbud vedlægge oplysninger om fabrikat, refleks-
perler, udlægningstemperatur og udlægningsmængder kg/m2, som 
angivet i materialeoplysningsblanket indsat bagerst i denne beskrivelse. 

2.3 Udførelse af kørebaneafmærkning 
Opmærkning af vejmidten udføres som ”maskinopmærkning”, 
medmindre andet er aftalt. 
Opmærkning af kantlinier kan udføres som ”maskinopmærkning” 
efter vejmidten. 
Kørebaneafmærkning skal udføres med de gældende dimensioner, idet en 
afvigelse på ±5 % tillades. 

2.4 Kontrol 
Det påhviler entreprenøren at sikre, at den udførte kørebaneafmærk-
ning overholder funktionskravene som angivet i AAB. 
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DIVERSE ARBEJDER 
   
  Diverse arbejder omfatter tillægsarbejder af forskellig art.  

   
  Generelt gælder, at disse arbejder alene kan komme til udførelse, når 

særskilt forudgående aftale herom er truffet med tilsynet. 
 
  De i TBL anførte mængder for diverse arbejder er skønnede, og disse 

arbejder kan helt eller delvis udgå uden at entreprenøren kan kræve 
erstatninger herfor. 

  For alle diverse arbejder gælder i øvrigt bestemmelserne i forannævnte, 
særlige arbejdsbeskrivelser. 
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TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) 
 
GENERELT 

TAG angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i 
tilbuds-listen samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende 
omfanget af ydelser under de enkelte poster og underposter. 
 
Alle mængder er fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål, 
uden spild) i henhold til SAB, tegninger og AAB, med mindre andet er 
defineret under den enkelte post/underpost. 
 
Mængdeændringer (jf. AB 92 § 14 og TAB 92 ad § 14) bestemmes efter 
de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens 
mængder. 
 
Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte 
samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SB, SAB og 
AAB foreskrevne prøver, dokumentationer, beregninger mv. samt spild, 
eventuelle mermængder ud over de teoretiske mv., samt alle for 
entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder gener. 
 
Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefast-
sættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte poster henholdsvis 
underposter. 
De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre. 
 

 For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan 
blive aktuelle under udførelsen, er fastsat poster med fiktive mængder. 

 Poster med fiktive mængder kan helt eller delvist udgå uden at 
entreprenøren kan kræve erstatning herfor. 

 
Bygherren forbeholder sig i øvrigt ret til at trække alle poster med fiktive 
mængder helt ud af entreprisen, og herudover at ændre omfanget af de 
øvrige arbejder med indtil 15 % af tilbudssummen for disse, uden 
ændring af entreprisegrundlag og tidsfrist, og uden at entreprenøren kan 
kræve erstatning herfor, økonomisk som tidsmæssigt. 
En ændring kan ske ved at én eller flere poster iflg. tilbudslisten varieres 
ubegrænset, evt. helt udgår. 
 
Depoter er fælles for byggemodning og rundkørsel hvor ikke andet er 
nævnt. 
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01. ARBEJDSPLADS M.V. 
  
 Denne faste sum må ikke overstige 5 % af den samlede tilbudssum. 
 
 Beløb under nedennævnte underposter 01.01.01-02 og 01.04.01 vil 

blive udbetalt med 30 % efter etablering, 50 % i lige store rater i 
forbindelse med de månedlige acontobegæringer og 20 % efter 
rømning. Beløb skal indeholde alle udgifter til gennemførelse af etape 
2 jf. udbudsbrev.   

01.01.01 Indretning, drift og rømning af arbejdsplads. 
Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering, drift, 
ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært 
materiel og installationer m.v., til adgangs- og arbejdsveje, der ikke 
afregnes under underpost 1.4, samt til nødvendige generelle interims-
foranstaltninger og til retablering af arbejdsområdet efter arbejdets 
slutning. 
 
Den faste sum skal omfatte alle de i SAB Generelle Bestemmelser 
anførte ydelser i det omfang, de pågældende ydelser ikke er indeholdt i 
efterfølgende poster og underposter. 

01.01.02 Skur for tilsyn, byggemøder mv. 
Den faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering, drift og fjernelse 
af skur for tilsyn og byggemøder, inkl. varme, belysning, bord og stole 
m.v. Endvidere skal være medregnet regelmæssig rengøring. 
Der skal være plads inkl. udstyr m.v. for mindst 6 personer.. Etablering af 
installationer, eventuelle tilslutningsafgifter og forbrugsafgifter skal være 
indeholdt i den faste sum. 
 
Arbejderne under denne post udføres fælles for de to entrepriser, og den 
samlede udgift fordeles på de to entrepriser i forhold til omfanget af den 
enkelte entreprise. 

01.04. Færdselsregulerende foranstaltninger. 
Den faste sum skal inkludere alle udgifter til afspærring og afmærkning, 
herunder alle udgifter til levering, opstilling, flytning, inspektion, vagt, 
drift og fjernelse af afspærringer og afmærkning i henhold til SAB 
Arbejdsplads m.v. 
 
Fremføring og levering af el til belysning af afspærring og afmærkning 
skal være inkluderet i den faste sum. 
 
Den faste sum inkluderer endvidere de i SAB Generelle bestemmelser 
anførte ydelser vedrørende trafiksikkerhed og –afvikling. 
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02. JORDARBEJDER 
 
02.02.01   Den faste sum skal indeholde rydning og bortskaffelse af alt synligt 

affald som findes på tilbudsdagen. 
 
02.02.02   Den faste sum skal indeholde rydning og bortskaffelse af alle træer som 

ikke er bevaringsværdige, herunder stød og rødder. 
    Endvidere skal være indeholdt koordinering med tilsyn om udpegning af  
    bevaringsværdige træer. 
 
02.02.03   Den faste sum skal indeholde rydning og bortskaffelse af alt ukrudts- og  
    plantemateriale i området. 
 
02.02.04   Enhedsprisen skal indeholde rydning og bortskaffelse af alt beplantning/ 

træer nødvendigt for tilslutning sti til eksisterende stisystem, herunder 
stød og rødder. 

 
02.04-05  Alle jordmængder er angivet i fast mål. 

 Eventuelle indsigelser mod anførte mængder skal fremsættes inden jord-
arbejdet påbegyndes.  

 
02.04.01   Mængden er opgjort som 40 cm muld under hele arealet mellem  
    entreprisegrænsen og transportvejen. 
 
02.04.02   Mængden er opgjort som 40 cm muld under hele vejarealet mellem  
    matrikelgrænserne til parceller. 
 
02.04.03   Mængden er opgjort som svarende til areal af den indbyggede mængde 

SG under stien. 
 
02.04.04   Mængden er omtrentligt opgjort som 40 cm muld på og arealer med 
    støjvolde. 
 
02.04.05   Mængden er opgjort som 40 cm muld i areal med jordhøj. 
    Grænse ved terrænregulering jf. højdekurver. 
 
02.04.06   Mængden er opgjort som udlægning af 50 cm ren muldjord udlagt på 
    7 parceller, hvor forurenet jord er fjernet. 
 
02.05.01   Mængden er beregnet efter terrænkurverne.  
 
02.05.02   Mængden er beregnet som et gennemsnit ud fra længdeprofiler og  
    tværprofiler. 
 
02.05.03   Mængden er beregnet som et skønnet gennemsnit ud fra længdeprofiler og  
    tværprofiler. 
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02.06.01   Enhedsprisen skal dække alle omkostninger under 1 etape til etablering, 

 vedligeholdelse og bortskaffelse samt retablering i forbindelse med at 
vejene skal kunne sikre kørende trafik i entrepriseområdet.  

 Posten afregnes med 50 % ved etablering og de resterende 50 % ved 
teknisk gennemgang af 1 etape. 

 
02.08   Enhedspriserne skal dække afretning/regulering og finregulering samt 
    stensamling m.m. for udførelsen af mulddækket; stensamling skal ske for 
    sten større end 2 cm. i diameter. 
 
02.09.01   Enhedsprisen skal dække frigravning og tildækning med henholdsvis 

afgravet rå- og muldjord herunder komprimering af råjord. 
    Kabel afhentes fra depot af ledningsejer. 
 
 
03. KLOAKARBEJDER 
 
03.    For alle kloakarbejder gælder, at alt overskudsjord generelt skal 

indbygges i støjvold eller ved jordhøj, andre overskydende materialer 
skal bortskaffes til en kontrolleret modtagestation eller på anden 
godkendt måde. 
Tilbudet kan baseres på at overskydende råjord fra indbygning af udjæv-
ningslag og omkringfyldningslag er ren jord. 
Endvidere gælder at priserne skal indeholde alle ydelser og leverancer til 
levering og lægning af rør inkl. udjævnings- og omkringfyldningslag, 
grenrør, overgangsstykker, reduktioner, bøjninger, afpropninger m.v., 
opgravning og gentilfyldning af udgravninger, lænsning af overfladevand 
og eventuelt grundvand, opretholdelse af eksisterende ledningers drift og 
funktion m.v. 
Tillige skal være indeholdt alle gener og ulemper m.v. fra eksist. 
ledninger og kabler m.m. 
Herudover skal være medregnet alle tilslutninger og tilpasninger til 
eksist. ledninger og brønde m.v. 
Priserne skal tillige indeholde samtlige leverancer og ydelser for 
retablering af alle arbejdsarealer udenfor nye vej- og stiarealer til 
eksisterende forhold. 
Alle opgravninger skal så vidt muligt gentilfyldes med opgravet 
materiale, der skal komprimeres som beskrevet i AAB for etablering af 
ledningsanlæg i jord. 
Ledningsdybder for de enkelte ledningsstrækninger mellem 2 brønde 
beregnes som gennemsnitsdybde for strækningen. Dybden af ledningerne 
placeret i vejes eller stiers areal måles fra muldafrømmet terræn til 
ledningens bundløb. Dybde af ledninger placeret uden for vejes areal 
måles fra eksisterende terræn til ledningens bundløb. 
 
Brøndes dybde måles fra overside af dæksel eller rist (dækselkote) til 
bundkote af brønd. 
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03.07.    Enhedspriserne skal indeholde afhentning fra depot af de af bygherre 

leverede materialer. 
 
03.08.    Tæthedsprøvning jf. DS 455; omfatter byggemodning og rundkørsel. 
    Der skal udføres tæthedsprøvning i henhold til kravene for normalt  
    kontrolniveau. 

 Tilsynet udpeger aktuelle enheder til prøvning når kloakarbejdet er 
afsluttet. 

 
03.09.    Tv-inspektionsfirmaet skal være medlem af DTVK. 
     Tv-inspektionen skal leveres på DVD og skal kunne gengives med  
     computerprogrammet WinCan ver. 7.  

Alle leverancer og ydelser skal være indeholdt, herunder levering af 
DVD og papirrapport, gebyr til DTVK mm. 

     Tv-inspektionen SKAL udføres med endelige brøndnumre jf. SAB. 
      
03.10    Enhedsprisen skal dække udfærdigelse af skitser til tilsynets 

godkendelse, riste og rammer, samt montering af rist på fast ramme 
således at riste om nødvendigt kan afmonteres af Slagelse Kommunes 
Kloakforsyning.  

 
 
04. AFVANDINGS- OG LEDNINGSARBEJDER 
 
04.    Generelt gælder, at alt overskudsjord skal indbygges i støjvold eller ved 

jordhøj, andre overskydende materialer skal bortskaffes til en kontrolleret 
modtagestation eller på anden godkendt måde.  

 
04.01.01 Priserne skal indeholde levering og montering af gummitætningsring. 
 
04.01.02 Priserne skal indeholde alle nødvendige bøjninger og overgangsstykker 

m.m. Endvidere skal være medregnet tilslutning til hovedkloak. 
 
04.01.03 Priserne skal indeholde levering og tilfyldning af udgravninger med 

filtergrus. 
 Endvidere skal alle tilslutninger til brønde være medregnet. 

04.02-03.   Priserne skal indeholde levering og udlægning af sand omkring 
ledninger og kabler i henholde til lægningsbestemmelser samt 
ledningsejeres og rørleverandørers anvisninger. 

 
 Endvidere skal være indeholdt udlægning af dækbånd ell. lign. 

udleveret af ledningsejeren. 
 
 Enhedspriserne skal være gældende uanset om der lægges et eller flere 

kabler af samme type i gravene.  
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Entreprenøren skal indenfor priserne samarbejde og koordinere sine 
gravearbejder med ledningsejernes ledningsarbejder. 

 
04.03.    Enhedsprisen skal indeholde koordinering af gravearbejder med el-

entreprenøren som sætter masten. 
 

04.04.    Enhedspriserne skal ikke indeholde udgravning og tilfyldning af rende. 
 
 
05.-06. BELÆGNINGSARBEJDER, Etape 1 og 2. 
 
05.-06.    Generelt gælder at alle anførte lagtykkelser er faste, færdigindbyggede 

mål. 
     Der afregnes efter opmåling. 
 
05.01.01    Beregnet på grundlag af udlægning af grusmateriale i fuld bredde og 

tykkelse mellem bagkant af kantstensstøbninger.   
  

05.01.02    Beregnet på grundlag af udlægning af grusmateriale i fuld bredde og 
     tykkelse mellem kantstenslysninger. 
 
05.01.03    Beregnet på grundlag af udlægning af grusmateriale i fuld bredde og 

tykkelse mellem bagkant af kantstensstøbninger og frem til 15 cm bag 
bagkant af fortovsflise; ekskl. overkørsler.   

 
05.01.04    Beregnet på grundlag af udlægning af grusmateriale i fuld bredde og 

tykkelse mellem bagkant af kantstensstøbninger og frem til bagkant af 
fortovsflise, ekskl. overkørsler. 

 
05.03.   Priserne skal dække omhyggelig udførelse ved faste karme, således at 

disse ikke forrykkes under udførelsen og således at asfalt udføres 
velkomprimeret omkring brønde/karme.   

 
05.04.01   Prisen skal dække særlig omhyggelig udførelse op mod kantsten og 

flisekanter. 
 
05.05.    Enhedspriserne er inkl. levering og udlægning af 3 cm. afretningsgrus. 
 
06.03    Prisen skal dække afhentning fra depot af justereringe leveret af bygherre 

samt alle asfaltarbejder inkl. retablering af GAB. 
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09. DIVERSE ARBEJDER 
 
09.  Anvendelse af poster under diverse arbejder kan alene finde sted efter 

nøje forudgående aftale med tilsynet herom. 
 
 Der gælder generelt, at al overskudsjord og andre overskydende 

materialer, herunder ryddet beplantning, skal bortskaffes til en 
kontrolleret modtagestation. 

 
 Alle ydelser inkl. gebyrer og afgifter skal være indeholdt i priserne. 
 
09.01.01  Timeprisen skal være bruttopris inkl. alle tillæg (feriepenge, sygeløn, 

arbejdsmarkedsbidrag, forsikring m.v.). 
 
09.01.02-05  Timepriserne skal indeholde betjening og alle til driften forbundne 

udgifter. 
  Timepriserne skal tillige dække skaderisikoen for materiellet og ansvaret 

ved dets anvendelse. 
 
09.09.01-03  Afregningsprisen gælder fast mål. 
  Ved afregning ud fra køresedler med tilkørt mængde omregnes fra løst til 

fast mål således: 
  Tilkørt mængde x 0,89. 
  Ved afregning ud fra vejesedler sættes l m3 = 2,12 ton. 
 
09.02.04  Ved afregning ud fra vejesedler sættes 1 m3 = 1,5 ton. 
 
09.05.01  Posten tages i anvendelse hvor det måtte skønnes fordelagtigt at udlægge 

geonet frem for udskiftning af ikke-bæredygtig jord. 
Prisen skal indeholder alle nødvendige ydelser for levering, indbygning 
og tilskæring af nettet. 
Der afregnes efter m2 medgået materiale ved den færdige indbygning.  
 

09.06.   Generelt skal alle gener og ulemper, som brugen af sugespidsanlæg 
medfører, herunder bl.a. evt. reduceret fremdrift på etablering af 
kloakanlæg og reduceret arbejdsområde langs ledningsgrav, være 
indeholdt i priserne.  

 
09.06.01  Prisen skal indeholde alle ydelser til transport, anstilling og afrigning, 

herunder etablering af strømforsyning og afløbsledning til Terne Sø. 
 
09.06.02    Forbrug af drivmiddel, flytning af anlægning til aktuel brøndstræk, 

nedboring af filterkastede sugespidser, leje, drift og pasning m.v. skal 
ligeledes være indeholdt i priserne. 

 
 
 

 

EJENDOMSSELSKABET X APS 
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De efterfølgende kontroloversigtsskemaer angiver mindsteomfanget af kvalitetskontrol og 
kvalitetsdokumentation. 
 
I kontrolskemaerne er angivet: 
 
Emne: Den genstand, der kontrolleres. 
 
Kontrolleres for: Egenskaber ved genstanden, som kontrolleres. 
 
Prøvemetode: Omfanget af prøvninger pr. kontrolafsnit. 
 
Kontrolafsnit: Hver genstand og egenskab samt hver dagsproduktion, dog højst den i skemaet 

angivne mængde, udgør et kontrolafsnit for sig. De enkelte kontrolafsnit skal 
dog altid afgrænses således, at der inden for et afsnit ikke forekommer 
systematiske variationer, der kan være af betydning for egenskaber, f.eks. 
ændringer i metoder, materialekvaliteter el. lign. I tilfælde af små opgravninger 
(stikhuller, prøvehuller og lign.) – der normalt kontrolleres ved overholdelse af 
en beskrevet metodespecifikation – kan angives et antal af huller (angivelsen vil 
betyde, at der for en entreprise bestående af et antal små opgravninger vil blive 
kontrolleret for en angiven egenskab med en angiven prøvemængde pr. det 
angivne antal huller f.eks. 10). 

 
Kontrolniveau: Angivelse af kontrolniveau (lempet, normal eller skærpet). 
 
Acceptkriterier: Angivelse af kriterier for accept af kontrol. 
 
 Det generelt om kontrolniveauer anførte bør betragtes som værende 

udgangssituationen (startsituationen). 
 

De i nedenstående figur (fra DS/ISO 2859-1) viste regler for skift af 
kontrolniveau er gældende. 
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Entreprise Entreprenør: Udgave:   

  Arbejde: SAB Generelle bestemmelser Dato: 
Lø-
be-  
nr. 

Reference 
til AAB/

SAB 

Emne 
Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Kontrolmetode 
Hvordan kontrol-leres 

Prøvningsfrekvens 
Hvornår kontrolleres og fre-
kvens 

Acceptkriterium Doku-mentation Bemærkninger Ansvarlig 
Init. 

Udført 
Dato 

    3. Arbejdsplan mv.               

  SAB 3.1 Arbejdsplan *) Senest ved arbejdets 
igangsætningsfrist 

SAB 3.1 
SB ad § 2 stk. 3 
SB ad § 9 
SB ad § 10 

Arbejdsplan       

                    

    6. Kvalitetsstyring og 
miljøledelse 

              

  SAB 6.2 
SAB 6.3 

Kvalitets- og miljøplan 
med tilhørende procedu-
rer mv. **) 
  
  
  

*) Senest ved arbejdets 
igangsætningsfrist 

SAB 6.2 
SAB 6.3 
SAB 6.4 

Kvalitets- og miljø-
plan med tilhørende 
procedurer mv. **) 

**) Ekskl. arbejds-
procedurer, kon-
trolplaner og kon-
trolskemaer 

    

  SAB 6.2 
SAB 6.3 

Arbejdsprocedurer, kon-
trolplaner, kontrolske-
maer 

*) 5 arbejdsdage før igang-
sættelse af aktiviteter, 
hvortil de skal anvendes 

SAB 6.2 
SAB 6.3 
SAB 6.4 

Kontrolprocedurer for 
varmblandet asfalt. 

      

                    

    7. Sikkerhedsstyring               

  SAB 7.3 Kvalifikationskrav for 
sikkerhedskoordina-
torer 

*) Inden arbejdets overdra-
gelse 

SAB 7.3 Dokumentation for 
kursus, CV mv. 

      

*) Kontrolmetode i henhold til entreprenørens kvalitetsstyringssystem 
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Entreprise Entreprenør: Udgave:   

  Arbejde: SAB Generelle bestemmelser Dato: 
Lø-
be-  
nr. 

Reference 
til AAB/

SAB 

Emne 
Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Kontrolmetode 
Hvordan kontrol-leres 

Prøvningsfrekvens 
Hvornår kontrolleres og fre-
kvens 

Acceptkriterium Doku-mentation Bemærkninger Ansvarlig 
Init. 

Udført 
Dato 

    8. Trafiksikkerhed og -
afvikling 

              

  SAB 8.2 Arbejdsprocedure for 
afmærkning og afspær-
ring 

*) 5 arbejdsdage før igang-
sættelse af afmærkning 
og afspærring samt ved 
ændringer af proceduren 

SAB 6.4 
SAB 8.2 

Arbejdsprocedure for 
afmærkning og af-
spærring 

      

  SAB 8.2 Afmærkningsplaner *) Inden afmærkning og 
afspærring på en given 
strækning samt ved æn-
dringer af planerne 

SAB 8.2 Afmærkningsplaner Godkendelse fra 
vejmyndighed og 
politi skal foreligge 
inden arbejdets 
start samt inden 
iværksættelse af 
ændringer 

    

  SAB 8.2 Uddannelseskrav *) Ved arbejdets start samt 
ved udskiftning og til-
gang af medarbejdere 

SAB 8.2 Dokumentation for 
kursus ”Vejen som 
arbejdsplads” 

      

                    

    9. Plan for sikkerhed 
og sundhed 

              

  SAB 9.1 Plan for sikkerhed og 
sundhed 

*) Inden arbejdets start 
samt ved ændringer 

SAB 9.1 
SAB 9.2 

Plan for sikkerhed og 
sundhed, hvis krav om 
skriftlig PSS 

      

                    

    10. Beredskabsplan               

  SAB 10 Beredskabsplan *) Inden arbejdets start 
(sammen med PSS) 
samt ved ændringer 

SAB 10 Beredskabsplan       

*) Kontrolmetode i henhold til entreprenørens kvalitetsstyringssystem 



  

Entreprise Entreprenør: Udgave:   

  Arbejde: SAB Arbejdsplads mv. Dato: 
Lø-
be-  
nr. 

Reference 
til AAB/
SAB 

Emne 
Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Kontrolmetode 
Hvordan kontrol-leres 

Prøvningsfrekvens 
Hvornår kontrolleres og fre-
kvens 

Acceptkriterium Doku-mentation Bemærkninger Ansvarlig 
Init. 

Udført 
Dato 

    1. Situationen ved ar-
bejdets start og under 
arbejdets udførelse 

              

  SAB 1 Besigtigelsesprotokol *) Ved arbejdets start SAB 1 Besigtigelsesprotokol       

                    

    2. Afsætning               

  SAB 2 Afsætningsplan *) Ved arbejdets start SAB 2 Afsætningsplan       

  SAB 2.2 Afsætningspunkter Visuel Løbende SAB 2.2 Registrering ved afvigel-
ser 

      

  SAB 2.3 Fixpunkter Visuel Ved hver anvendelse SAB 2.3 Registrering ved afvigel-
ser/beskadigelse 

      

                    

    3. Arbejdsområde, 
arbejdsplads og ad-
gangsveje 

              

  SAB 3.2 Indretning af arbejds-
plads, ind-hegning, op-
rydning, affaldshåndte-
ring mv. 

Visuel Dagligt SAB 3.2 Registrering af afvigelser       

                    

    4. Færdselsreguleren-
de foran-staltninger 

              

  SAB 4 Færdselsregulerende 
foranstaltninger 

Visuel Efter etablering SAB 4 Logbog       

  SAB 4 Færdselsregulerende 
foranstaltninger 

Visuel 2 gange dagligt SAB 4 
Vejregler for 
afmærkning 

Logbog       

*) Kontrolmetode i henhold til entreprenørens kvalitetsstyringssystem 



  

Entreprenør: Entreprise 

Arbejde:  

 
Udgave:  
 
Dato: 
  

Løbe- 
nr. 

Refe-
rence til 
AAB 

Emne 
Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Kontrolmetode 
Hvordan kontrolleres 

Acceptkriterium Krav til dokumentation til 
bygherre 

Bemærkninger 
Normal termin/kontrolfrekvens 

3 SAB/ 
AAB 3.1 
og 3.2 

Muld.  
Blødbund. 

Visuel. 
Indmåling. 

Entreprise-aftalens 
forudsætninger. 

Kontrolsedler. Løbende. 
Træffes forurenede ikke- registrerede 
materialer, standses arbejdet og tilsynet 
tilkaldes. 

5 SAB/ 
AAB 5.1 

Råjord, afgravning. Visuel bedømmelse af 
jordarter, vandindhold, 
egnethed til indbygning. 
Materiale-egenskaber. 
Prøveudtagning. 

Entreprise-aftalens 
forudsætninger. 

Registrering af opgravede 
materialer. 
Kontrolskemaer. 

Løbende. 
 
Træffes forurenede ikke- registrerede 
materialer, standses arbejdet og tilsynet 
tilkaldes. 

6 SAB/ 
AAB 5.1 

Bortskaffelse af 
materialer. 

Oplysning om forureningsgrad. 
Afleveringssted. 

Dokumentation fra 
modtageplads. 

Køreseddel el.lign., der kan 
sikre identifikation af 
materialer. 

Ved enhver bortskaffelse. 

8 SAB/ 
AAB 5.2 

Råjord indbygning. Visuel. 
Arbejdsmetoder. 
Materiel. 
Indmåling. 
Prøveudtagning. 

Entreprise-aftalens 
for-udsætninger. 

Kontrolskemaer. 
Byggemødereferater. 

Løbende. 
 

11 SAB/ 
AAB 5.6 

Planum. 
Skråninger. 

Visuel. 
Arbejdsmetoder. 
Materiel. 
Indmåling. 
Prøveudtagning. 

Entreprise-aftalens 
forudsætninger. 

Kontrolskema. Løbende. 
 

12 SAB/ 
AAB 6 

Græssåning. Visuel. Entreprise-aftalens 
forudsætninger. 

Kontrolskema. Ved entreprisens aflevering og efter 
afhjælpnings-periodens udløb. 

 



  

 

EMNE Kontrolleres for 

 

Prøvemetode 

 

Prøve- 

mængde 

Kontrol- 

afsnit 

Kontrol- 

niveau 

Acceptkriterier 

SKADER Visuelt 100%   Ingen skader  
accepteres 

Dimensioner 
og typer 

Visuelt 100%   Ingen afvigelser  
accepteres 

STYRKER Visuelt 100%   Ingen afvigelser  
accepteres 

Modtagelse 
rør- og 
brøndgods 
samt dæksler 

Mærkninger Visuelt 100%   ALLE KRAV SKAL  
VÆRE OVERHOLDT 

JÆVNHED Visuelt 100%   Jf. DS 430 Udjævnings- 
lag 

Renhed Visuelt 100%   Ingen sten o.a. 
accepteres 

Linieføring Visuelt 100%   JF. DS 430 

Koter Måling 100%   Jf. DS 430 

Rørlæg- 
ning 

SAMLINGER Visuelt 100%   Jf. DS 430 
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LØBEN
R. 

EMNE REFERENCE 
VEDR. KRAV 

KONTROLMETODE OG 
GRUNDLAG 

TIDSPUNKT, OMFANG DOKUMENT/ 
DOKUMENTATION 

ACCEPTKRITERIUM 

1 PROJEKTGENNEMG
ANG 

ENTREPRISEAFTA
LE 

PROJEKTGENNEMGANGSM

ØDE 

OPKLARING AF OM 
PROJEKT OG 

INFORMATIONER ER 
FORSTÅET 

BYGGEMØDE VED 

ENTREPRISENS 

OPSTART. HELE 
ENTREPRISEAFTALEN. 

MØDEREFERAT GODKENDT REFERAT. 

2 LEVERANCER AF 

MA- 

TERIALER, UDSTYR 
M.V. 

SAB/AAB 
 

VISUEL. 

IDENTIFIKATIONSKONTROL. 

LEVERANDØROPLYSNINGE

R/ 
VAREDEKLARATIONER. 

VED ENHVER 
LEVERANCE. 

KØRESEDLER O.LIGN., 

DER KAN SIKRE 

IDENTIFIKATION AF 

MATERIALER OG 
KOMPONENTER. 

OVERENSSTEMMEL-SE 

MED GODKENDT 

VAREDEKLARATION 

EL.LIGN. 
FEJLFRI VARER. 

3 BUNDSIKRING AF 
SAND OG GRUS  

SAB/AAB 2 OG 4.2 

MATERIALESPEC./
VAREDEKLARATIO
N. 

DS/EN 933-1 SIGTEANALYSE 

DS/EN 933-8 ANNEX A SE 
 

PR. LEVERANDØR VED 

PÅBEGYNDELSE AF 
LEVERANCER SAMT 
SAB/AAB 4.2. 

MATERIALESPECIFIKA-

TION. 
KONTROLSKEMA. 
KØRESEDLER. 

SAB/AAB 4.2. 

4 BUNDSIKRING AF 

SAND OG GRUS. 

SAB/AAB 4.3 

KOMPRIMERING 

DS/EN 13286-5 

VIBRATIONSBORD 
KOMPRIMERING. SV LP 16 

LØBENDE. 

SAB/AAB 4.3 

KONTROLSKEMA. SAB/AAB 4.3 

5 BUNDSIKRING AF 
SAND OG GRUS. 

SAB/AAB 4.4 
OVERFLADE  

VISUELT. 

RETHOLDT. 
NIVELLEMENT. 

LØBENDE. 
SAB/AAB 4.4  

KONTROLSKEMA. SAB/AAB 4.4 

KOTER. 
LAGTYKKELSER. 

 



  

LØBEN
R 

EMNE REFERENCE VEDR. 
KRAV 

KONTROLMETODE OG 
GRUNDLAG 

TIDSPUNKT, OMFANG DOKUMENT/ 
DOKUMENTATION 

ACCEPTKRITERIUM 

1 PROJEKTGENNEMG

ANG 

ENTREPRISEAFTALE PROJEKTGENNEMGANGSMØ

DE 

OPKLARING AF OM PROJEKT 

OG INFORMATIONER ER 
FORSTÅET 

BYGGEMØDE VED 

ENTREPRISENS 

OPSTART. HELE 

ENTREPRISEAFTALEN. 

MØDEREFERAT GODKENDT REFERAT. 

2 LEVERANCER AF 

MA- 

TERIALER, UDSTYR 

M.V. 

SAB/AAB VISUEL. 

IDENTIFIKATIONSKONTROL. 

LEVERANDØROPLYSNINGER

/ 

VAREDEKLARATIONER. 

VED ENHVER 

LEVERANCE. 

KØRESEDLER O.LIGN., 

DER KAN SIKRE 

IDENTIFIKATION AF 

MATERIALER OG 

KOMPONENTER. 

OVERENSSTEMMELSE 

MED GODKENDT 

VAREDEKLARATION 

EL.LIGN. 

FEJLFRI VARER. 

3 STABILT GRUS  SAB/AAB 4.2 

MATERIALESPEC./VA

REDEKLARATION.  

DS/EN 933-1 SIGTEANALYSE 

DS/EN 933-5 

KNUSNINGSGRAD 

DS/EN 933-8 ANNEX A SE 
 

PR. LEVERANDØR VED 

PÅBEGYNDELSE AF 

LEVERANCER SAMT 
SAB/AAB 4.2 

MATERIALESPECIFIKAT

ION. 

KONTROLSKEMA. 
KØRESEDLER. 

SAB/AAB 4.2. 

4 STABILT GRUS SAB/AAB 4.3 

KOMPRIMERING 

DS/EN 13286-5 

VIBRATIONSBORD 

KOMPRIMERING SV LP 16 

LØBENDE. 

SAB/AAB 4.3 

KONTROLSKEMA. SAB/AAB 4.3 

5 STABILT GRUS  SAB/AAB 4.4 

OVERFLADE 

VISUELT. 

RETSKEDE 
NIVELLEMENT. 

LØBENDE. 

SAB/AAB 4.4 

KONTROLSKEMA. SAB/AAB 4.4 

KOTER. 
LAGTYKKELSER 
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