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1 ORIENTERING OM OPGAVEN 

Nærværende SB gælder for den i pkt. 3 afgrænsede entrepriser, der indgår i udfø-
relsen af nedennævnte opgave. 

1.1 Bygherre 

Bygherren er Mittarfeqarfiit, Postboks 1072, 3900 Nuuk. 

1.2 Den fuldstændige opgave 

Opgaven omfatter udskiftning af den eksisterende kloakledning fra Mittarfik Aa-
siaat ud til og med kloakudløbet. 

1.3 Program for udførelsen 

Arbejdet påregnes gennemført i perioden primo juni 2020 til primo oktober 2020. 

2 ARBEJDSGRUNDLAG  

2.1 Almindelige betingelser 

For entreprisen er foruden den indgåede kontrakt og nærværende SB følgende 

fælles betingelser m.v. gældende:  

2.1.01 AP 95 

”Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pil-

lugit ataatsimoortumik piumasaqaatit ", AP 95 (Fælles betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge-og anlægsvirksomhed i Grønland), udarbejdet af Grønlands 

Hjemmestyre v. Bygge-og Anlægsstyrelsen i 1995. 
 

2.2 Øvrigt arbejdsgrundlag 

Bortset fra ændringer ved indgåede kontrakter, samt nærværende SB, skal alt ar-

bejde udføres i overensstemmelse med de beskrivelser og tegninger mm, der er 

anført i nedenstående:  

2.2.01 Projekt 

• Særlig arbejdsbeskrivelse (SA) for ”AAS, Mittarfik Aasiaat, ny kloak inkl. udløb”, 
udarbejdet af inuplan A/S dateret d. 01.12.2019.  
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3 ENTREPRISENS OMFANG  

Entrepriserne omfatter samtlige arbejder til fuld færdiggørelse af opgaven som 

specificeret i henhold til det for entrepriserne gældende arbejdsgrundlag (jvf. SB 

pkt. 2.2) med de deri og i SB nævnte undtagelser. 

De udbudte arbejder er fordelt på nedennævnte entrepriser. 

Med mindre andet er udtrykkeligt nævnt i arbejdsgrundlaget, omfatter hver en-

treprise de arbejder, der henhører under de samtidig nævnte faglige afsnit af ar-

bejdsbeskrivelsen, herunder også arbejder, der ikke måtte være nævnt i selve be-

skrivelsen, men fremgå af det øvrige arbejdsgrundlag. 

3.1 Entreprise 1: Jord- og betonnarbejder. 
3.1.01 Arbejder omfattet af entreprisen: 
3.1.02 Almindelige bestemmelser for alle faggrupper  SA afsn. 01 
3.1.03 Udgravning, udsprængning og jordarbejde  SA afsn. 03    
3.1.04 Betonarbejde SA afsn. 07    

 

3.2 Entreprise 2: Kloakarbejde 
3.2.01 Arbejder omfattet af entreprisen: 
3.2.02 Almindelige bestemmelser for alle faggrupper  SA afsn. 01 
3.2.03 Kloakledningsarbejde  SA afsn. 6A 

 

3.3 Entreprise 3: El arbejde 
3.3.01 Arbejder omfattet af entreprisen: 
3.3.02 Almindelige bestemmelser for alle faggrupper  SA afsn. 01 
3.3.03 El arbejde SA afsn. 26 
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4 TIDSPLAN 

For entrepriserne fastsættes flg. tidsfrister:  

4.1 Igangsætningsterminer: 

For alle entrepriser – senest primo juni 2020. 

4.2 Mellemterminer: 

Ingen. 

4.3 Afleveringsterminer: 

Samlet aflevering for alle entrepriser skal finde sted senest torsdag d. 01.10.2012.  

4.4 Planlægning: 

Arbejderne skal planlægges og gennemføres således at ovennævnte afleverings-

termin overholdes og tillige under hensyntagen til forventede vejrforhold, jf. her-

om se også senere punkter i SB’en. 
 

--------------- o ------------- 

Ændringer og tilføjelser til AP 95 er anført i nedenstående afsnit 5 – 14 

5 AFTALEGRUNDLAG (AP 95 AFSNIT A) 

5.1 Entreprenørens tilbud (AP § 3) 

5.1.01 Tilbuds- og fordelingslister (AP § 3 stk. 3) 

Tilføjelsen i punkt 3.3.1 til AP §3, stk. 3 udgår. 

5.2 Overdragelse af rettigheder og forpligtigelser mv. (AP § 5) 

5.2.01 Transport (AP 95 § 5 stk. 2 punkt 5.2.1) 

Bygherren noterer efter entreprenørens anmodning udelukkende én transport, 

som er entreprisen vedkommende. Entreprenørens evt. anmodning om transport 

skal ske ved aflevering af "Transporterklæring" i udfyldt og undertegnet stand og 

udleveres efter anmodning.  
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5.2.02 Underentreprenører (AP 95 § 5 stk. 4) 

Uanset bygherrens eventuelle godkendelse af entreprenørens valg af underen-

treprenører er entreprenøren som bygherrens kontraktpart eneansvarlig over for 

bygherren i alle forhold vedrørende kontrakten.  

 

6 SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING (AP AFSNIT B) 

6.1 Tidspunkt for sikkerhedsstillelse (AP § 6, pkt. 6.1.1) 

Ingen tilføjelser.  

6.2 Dokumentation for sikkerhedsstillelse (AP § 6, pkt. 6.1.2) 

Ingen tilføjelser. 

6.3 Bygherrens forsikring (AP 95 § 8 stk. 2) 

Ingen tilføjelser. 

6.4 Entreprenørens forsikring (Tilføjelse AP 95 § 8 stk. 3) 

Entreprenørens ansvarsforsikring skal holdes i kraft i hele entrepriseperioden. En-
treprenøren skal fremvise forsikringscertifikat for entreprenørens forsikringssel-
skab senest 15 arbejdsdage efter bygherrens accept af tilbud. 

6.5 AP, § 8, stk. 3 
Entreprenørens forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med dæk-
ningssummer på min. 10 mill.kr. for person- og/eller tingskade. 
 

7 ENTREPRISENS UDFØRELSE (AP AFSNIT C) 

7.1 Arbejdsplan (AP 95 § 9, stk. 1)  

Entreprenør for Entreprise 1 skal inden 15 arbejdsdage efter arbejdets overdragel-
se i samråd med byggeledelsen samt de øvrige entreprenører udarbejde en detal-
jeret arbejdsplan hvor alle entrepriser indgår, under hensyntagen til de i SB fast-
satte terminer og tidsfrister. Entreprenør 1 skal have gennemgået tidsplanen med 
de andre entreprenører inden denne gennemgås med byggeledelsen. 

I arbejdsplanen skal der tillige indregnes de vejrligsspilddage, der fremgår af SB 
pkt. 9.1.01. 
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Udgravnings- og tilfyldningsarbejder må ikke udføres hvis der forekomme is, sne 
eller frosne materialer i tilfyldningsmaterialerne, herunder også hvis fundering 
sker på bæredygtigt løsjord. 

Fugearbejder skal ligeledes følge leverandørens anvisninger, herunder hensynta-
gen til at der er strenge krav om omgivende temperaturer før udførelse af fugear-
bejder. 

Arbejdsplanen skal udarbejdes i en form og med en detaljeringsgrad, der muliggør 
ugentlig kontrol af arbejdets tidsmæssige stade samt vurdering af hvilke konse-
kvenser eventuelle tidsmæssige forskydninger vil have. Den kritiske vej skal være 
tydeligt markeret i arbejdsplanen.  

Før endelig godkendelse af den detaljerede arbejdsplan skal eventuelle be-
mærkninger fra ovennævnte indarbejdes i arbejdsplanen. 

Når arbejdsplanen er fastlagt, kan den kun ændres efter samråd med byggele-
delsen. Dersom entreprenøren på noget tidspunkt skønner, at det ikke vil være 
muligt for ham at overholde arbejdsplanen, skal han ufortøvet underrette bygge-
ledelsen herom og til denne aflevere et oplæg til en revideret arbejdsplan. 

Bygherrens eventuelle accept af en ændret arbejdsplan fritager ikke entrepre-
nøren for hans ansvar for forsinkelsen, heller ikke de forsinkelser, som måtte være 
indarbejdet i den ændrede plan. 

Ændring af de i kontrakten fastsatte tidsfrister og terminer kan kun ske efter kon-
traktlig aftale med bygherren. 

7.2 Entreprenørens ydelse (AP 95 § 10) 

I det følgende er der beskrevet en række særlige forhold vedrørende den konkrete 

byggeopgave, hvor det pålægges entreprenøren at levere specifikke ydelser for 

etablering, vedligeholdelse, drift og afrigning af byggepladsen. Med mindre andet 

fremgår af SB skal entreprenøren indregne alle udgifter hertil i sit fast pris tilbud 

og udgifterne vil efterfølgende indgå i kontraktsummens faste pris.   

7.3 Arbejdspladsen og arbejdsforholdene (AP 95 § 10, stk. 2 og pkt. 10.2.1 samt AP 
bilag 4 pkt. 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4) 

7.3.01 Arbejdsmiljø 

Arbejdet tilrettelægges og gennemføres således at relevante love og bekendtgø-

relser om arbejdsmiljø på bygge- og anlægsarbejder overholdes. 

Bygherren overdrager arbejdet med foranstaltninger til fremme af sikkerhed og 
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sundhed til Entreprise nr. 1, herunder afgrænsning, planlægning og koordinering 

iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1344 af d. 15.12.05 om ”Bygherrens pligter 

i Grønland”. 

Entreprenøren skal udpege en koordinator med den fornødne viden om og ud-

dannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og denne skal på bygher-

rens vegne varetage koordineringen af de sikkerheds- og sundhedsmæssige foran-

staltninger på arbejdsstedet. 

Inden byggepladsen etableres skal entreprenøren på bygherrens vegne udarbejde 

”Plan for sikkerhed og sundhed” (PSS) og denne plan skal entreprenøren ajourføre 

løbende i udførelsesfasen. 

Paradigma for PSS er vedlagt som bilag til SB. 

Entreprenøren skal på bygherrens vegne anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet 

i Grønland inden arbejdet påbegyndes (bekendtgørelse nr. 1344 § 11). 

Sikkerhedskoordinatoren skal varetage koordineringen ved afholdelse af sikker-

hedsmøder og personlig kontakt til de enkelte arbejdsgivere på byggepladsen.  

7.3.02 Indretning af byggeplads 

Oplagring af materialer, samt opstilling af mandskabsvogne og affaldscontainere 
mv. forudsættes at kunne foregå inden for byggeområdet angivet i SB bilag 1. 

Entreprise 3 sørger for byggepladsbelysning. Alle byggepladsprojektører skal være 
bestykket med LED lyskilder.  

På baggrund af SB bilag 1 udarbejder byggeledelsen i samarbejde med entrepre-
nørerne en detaljeret plan over arbejdspladsens indretning inden byggestart. 

Indhentning af arealtildelinger til evt. oplagring af materialer uden for byggeområ-
det påhviler den entreprenør, der har behovet.  

Entreprenør 1 skal tilpasse byggepladsens indretning, således at adgangsforhold 
samt til- og frakørselsforhold på betryggende vis kan opretholdes og sikres. 

7.3.03 Byggepladsens færdselsarealer 

Det henhører under entreprise 1 at afholde alle udgifter til etablering og vedlige-
hold af byggepladsens fællesarealer, herunder regulering af arealer for etablering 
af byggepladsveje, adgangsveje, mandskabsskure og parkeringsareal.  
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I takt med fremdrift reguleres og befæstes arbejdsarealerne til brug for egne 
færdsel og stilladsarbejde. 

7.3.04 Adgangsforhold 

Det henhører under entreprise 1 at afholde alle udgifter til etablering og vedlige-
hold af midlertidige udvendige adgangstrapper/ramper ved arbejdsarealerne. 

7.3.05 Rækværker og afskærmning 

Det henhører under entreprise 1 at afholde alle udgifter til etablering og vedlige-
hold af rækværker, værn og afdækninger. 

7.3.06 Toilet- og badefaciliteter 

Det henhører under entreprise 1 at afholde alle udgifter til etablering og vedlige-
hold af toiletfaciliteter iht. gældende bestemmelser, for alle de på byggepladsen 
beskæftigede håndværkere. 

7.3.07 Affaldshåndtering 

Det henhører under entreprise 1 at afholde alle udgifter til fælles affaldshåndte-
ring. 

7.3.08 El- og vandforsyning (AP § 10, stk. 2 og pkt. 10.2.1 samt AP bilag 4, pkt. 1.5 og 1.6) 

Bygherren betaler for nødvendigt forbrug af el og vand til byggeriet. Før etablerin-
gen af el- og vandforsyning skal der på entreprenørens foranledning indgås aftale 
med bygherren om registrering og afregning af forbruget. Der betales ikke for for-
brug til el-termiske apparater. Uden for arbejdstiden skal det sikres at store strøm-
forbrugende enheder slukkes.  

7.3.09 Byggestrøm 

Byggepladsinstallationer skal udføres i overensstemmelse med SBG-6 kapitel 704 
samt NOTAT fra Grønlands Elmyndighed nr.: 04/2004. Alle omkostninger til etable-
ring, vedligeholdelse og afrigning af alle byggestrøms installationer og byggeplads-
belysning skal være indeholdt i tilbuddet fra entreprise 3. 

7.3.10 Vandforsyning 

Entreprenør 1 skal selv og for egen regning etablere og drive byggepladsvand. Alle 
omkostninger til etablering, vedligeholdelse og afrigning af alle byggevandsinstal-
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lationer skal være indeholdt i tilbuddet. Byggepladsvand etableres ved fremføring 
af vand fra B-1350, hvor der monteres afregningsmåler og aftapningshaner. 

7.3.11 Arbejdsområdet 

Arbejdet sker inden for indhegnet lufthavnsområde, og arbejdet skal ske efter af-
tale med den lokale repræsentant for Mittarfeqarfiit. Det skal under arbejdet sik-
res, at låge er lukket uden for arbejdstids ophør. Regler for arbejder ved civile luft-
havne udsendt af Trafikstyrelsen BL 3-12 dateret 1. september 1984 skal følges. 
Vedlagt som bilag 6. Der skal foreligge aftaleforhold om kommunikation mellem 
entrepriseleder og Mittarfeqarfiit. Der udarbejdes plan for sprængningsarbejder-
ne, og der skal løbende varsles før hver sprængning af hensyn til flysikkerheden. 
Der må ikke opstilles eller parkeres maskiner eller materiel, der går gennem den 
hindringsfrie zone. Ud mod landingsbanen udføres under entreprise E2 en afspær-
ring, som består af et min. 2 meter højt trådhegn. Hegnsstolper fastgøres til be-
tonklodser sat på terræn. Der skal ved valg og montering af hegnstype tages højde 
for at kraftige vinde kan forekomme, og det skal sikres, at materialer ikke kan blæ-
se ind på landingsbanen eller ind på forpladsen. 

Derudover skal ”Adgangsbestemmelser for lufthavne drevet af Mittarfeqarfiit” af  
2019 følges. (Se bilag 6). 

7.4 Beskyttelsesforanstaltninger og vinterarbejde (AP § 10, stk. 2 og pkt. 10.2.1 og 
10.2.2)  

7.4.01 Udgiftsfordeling (AP § 10 stk. samt AP 10.2.1) 

Ydelser beskrevet i AP bilag 4, pkt. 2 skal være indeholdt i den faste tilbudspris og 
afregnes herunder. 

7.4.02 Eventuelle tillægsydelser (AP § 10, stk. 2 samt AP pkt. 10.2.2) 

Ydelser beskrevet i AP bilag 5 skal være indeholdt i den faste tilbudspris og afreg-
nes herunder. 

7.5 Leverandøransvar (AP § 10, stk. 4) 

Bygherren forbeholder sig ret til, inden der indgås entreprisekontrakt at forlange 
dokumentation for at bestemmelserne om leverandøransvar i henhold til AP § 10, 
stk. 4 er opfyldt. 
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7.6 Projektgennemgang (AP § 11, stk. 1) 

Entreprenørerne skal senest 14 arbejdsdage efter indgåelse af entreprisekontrakt 
deltage i en projektgennemgang med byggeledelsen. 

7.7 Kvalitetssikring (AP § 11, stk. 1) 

7.7.01 Grundlag for entreprenørens kvalitetssikring 

Entreprenørerne skal jf. bilag 4 til SB kvalitetssikre sine arbejder iht. eget kvalitets-
styrringssystem, og som minimum leve op til de krav der i vedlagte udbuds-
kontrolplan (bilag 4 til SB) stilles til art, omfang og dokumentation af kvalitetssik-
ring for den aktuelle entreprise. 

7.7.02 Entreprenørens kvalitetssikring  

Entreprenørerne skal inden påbegyndelsen af entrepriserne udarbejde en kontrol-
plan og de tilhørende kontrolskemaer.  

Intet arbejde er afsluttet og kan honoreres fuldt ud, før den specificerede kontrol 
er gennemført, og dokumentationen er attesteret af entreprenøren.  

7.7.03 Drifts- og vedligeholdelsesmanualer (DV) 

Entreprenøren skal senest ved aflevering af entreprisen aflevere drifts- og vedlige-
holdelsesvejledninger til bygherren.  

7.8 Afregning af ændringsarbejder (AP § 14, stk. 4) 

I tilfælde, der ikke er omfattet af AP § 14, stk. 3, og såfremt aftale om fast pris for 
et ændringsarbejde ikke er truffet inden arbejdet påbegyndes, afregnes som flg.:  

7.8.01 Arbejdsydelser 

For de effektive arbejdstimer, der medgår til arbejdets udførelse, og som præste-
res af de af entreprenøren ansatte arbejdere og medarbejdende formænd, afreg-
nes entreprenøren med faste timerater. 

De faste timerater skal dække entreprenørens fulde betaling for de respektive ar-
bejdsydelser, og entreprenøren skal for egen regning afholde de dermed forbund-
ne lønudgifter, samt påløbne udgifter til løn under evt. rejse, sygdom, vejrligs-
standsning, selvforskyldt ventetid etc., endvidere påløbne udgifter til almindeligt 
værktøj og personligt arbejdsudstyr, arbejdsledelse, herunder fastlønnede for-
mænd, forsikring og sociale ydelser samt øvrige administrationsudgifter. Entre-
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prenøren skal ligeledes selv bekoste rejse, indkvartering og forplejning, samt evt. 
dagpenge etc. for eventuelt tilkaldt og udenbys arbejdskraft. 

7.8.02 Andre ydelser 

Der godtgøres den af entreprenøren afholdte udgift med tillæg af et salær som 
følger:  

Byggematerialer og forbrugsgods:  10 % tillæg.  

Materielleje, div. udlæg, underentrepriser:  5 % tillæg. 

7.8.03 Opgørelse af ændringsarbejderne 

Under udførelsen af arbejdet skal entreprenøren daglig udfærdige og aflevere 
dagrapport med angivelse af forbrug af mandskab, materialer og materiel m.m.  

Mandskabstimerne skal være navngivne og fagbestemte. 

7.8.04 Overslag for ændringsarbejderne 

Entreprenøren skal på bygherrens anmodning udarbejde et overslag over udgif-
terne til ændringsarbejderne, før disse iværksættes. 

 

8 BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE (AP AFSNIT D) 

8.1 Betaling (AP § 22, stk. 1) 

Ingen tilføjelser. 

8.1.01 Modregningsadgang (AP § 22) 
Beløb som entreprenøren måtte være bygherren skyldig, kan modregnes i reg-
nings-, rate og aconto betalinger efter de almindelige retsregler. 

8.1.02 Sikkerhedsstillelse og forsikring (Tilføjelse til AP 95 § 22) 

Ingen anmodning om udbetaling skal betales før korrekt sikkerhedsstillelse, samt 
kopi af forsikring, er bygherren i hænde. 
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9 TIDFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE (AP AFSNIT E) 

9.1 ENTREPRENØRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE (AP § 24) 

9.1.01 Udendørsarbejde (AP § 24, stk. 1 og AP pkt. 24.1.3) 

AP 95 § 24 suppleres med følgende bestemmelse: 

Tidsfristforlængende vejrligsspilddage forekommer i det omfang antallet af re-
gistrerede dage, hvor vejrliget forhindrer udførelsen af udendørsarbejder, over-
stiger det nedenfor anførte antal dage i den pågældende periode, for hvilke gæl-
der, at disse skal være indregnet i entreprenørens arbejdsplan jfr. AP95 § 9, stk. 1.  

 
Måned Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Dage 5 4 4 4 3 2 2 2 3 4 4 5 

Ovenstående antal dage skal være indregnet i entreprenørens arbejdsplan (AP § 9, 
stk. 1). 

Ikke benyttede spilddage i perioder med tidskritiske udendørsarbejder fratrækkes 
ved opgørelsen af tidsfristforlængelse. 

Udførelse af vinterarbejder (rydning af sne og is samt fjernelse af isdannelser på 
vand) giver ikke ret til tidsfristforlængelse. 

Hvis der sker forlængelse af tidsfrister efter ovenstående bestemmelse, således at 
arbejder, der er planlagt udført inden vinterperioden bliver forsinkede og må ud-
føres senere, skal disse arbejder færdiggøres hurtigst muligt og kan ikke forlanges 
udsat til året efter. 

9.2 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse (AP § 25) 

9.2.01 Dagbøder (AP § 25 stk. 2) 

Entreprenøren ifalder bod for forsinkelse, som følger: 

Mellemtermin: Ingen. 

Afleveringstermin: Overskridelse af de i SB pkt. 4.3 nævnte termin for aflevering 
medfører dagbod på kr. 10.000 pr. arbejdsdag gældende for alle entrepriser. 

9.3 Bygherrens ret til tidsfristforlængelse (AP § 26)  

Ingen tilføjelser.  
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9.4 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse (AP § 27) 

Ingen tilføjelser. 

10 ARBEJDETS AFLEVERING (AP AFSNIT F) 

Ingen tilføjelser.  

11 MANGLER VED ARBEJDET (AP AFSNIT G) 

Ingen tilføjelser.  

12 1- OG 5 ÅRS EFTERSYN (AP AFSNIT H)  

Ingen tilføjelser.  

13 SÆRLIGT OM OPHÆVELSE (AP AFSNIT 11) 

Ingen tilføjelser  

14 TVISTER (AP AFSNIT J) 

14.1 KONFLIKTLØSNING 

Generelt for samarbejdet gælder, at uoverensstemmelser afklares på baggrund af 
dialog. 

Eventuelle konflikter skal løses på lavest muligt niveau i organisationen og det 
kræves samtidig, at entreprenøren på stedet har én person i organisationen, der 
har den fornødne beslutningskompetence. 

Til håndtering af eventuelle konflikter og afklaring af spørgsmål af såvel økonomisk 
som teknisk karakter, der ikke umiddelbart kan løses af de af parterne udpegede 
daglige ledere af byggepladsen, skal parterne hver især udpege en person med 
kompetence til at disponere økonomisk og med bindende virkning på partens veg-
ne. Disse personer skal være bosiddende i Grønland og kunne tilkaldes til møde på 
byggepladsen med 48 timers varsel. 

Såfremt parterne ikke kan opnå enighed ved anvendelse af denne konfliktløs-
ningsmodel gælder bestemmelserne i ”AP 95”. 
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ARBEJDSPLADSINDRETNING 

1.1 ARBEJDSOMRÅDET 

Arbejdsstedets beliggenhed ved Mittarfik Aasiaat. Placering af materialer, kan 
ske foran den privat ejet hangar i lufthavnen. Inden deponi kan ske, skal der 
træffes aftale med Mittarfeqarfiit. 
 
Det er blevet aftalt på forhånd at skurby kan etableres på parkeringsplads ved 
terminalbygningen. 

Arbejdspladserne skal holdes ryddelige og rene. Affald skal fjernes og henlæg-
ges efter stationslederens og tilsynets anvisninger. Dette således at affald, ma-
terialer, værktøj m.m. vil flyve ind på landingsbanen eller forpladsen og forstyr-
re flysikkerheden. Der henvises til bilag 6 i SB’en. 

I øvrigt henvises til AP95 bilag 4, pkt. 1. 

1.2 TRANSPORT AF GODS 

Entreprenøren skal selv sørge for transport af alt gods. 

1.3 FOTODOKUMENTATION AF BYGGEPLADSAREALER MV. VED OPSTART.  

Entreprenør 1 gennemgår byggepladsarealerne før byggeriets opstart i samar-
bejde med mittarfeqarfiit og byggeledelsen. 

Entreprenør 1 foretager digital fotoregistrering af bygværker, terrænet mv. 
omkring og i byggeområdet herunder eventuelle skader. 

Registrering skal afleveres til tilsynet ved første byggemøde. 

1.4 ELFORSYNING 

El forsyningen tages fra terminalbygningen. Udgifter til dette afholdes af byg-
herren. 

1.5 VANDFORSYNING 

Vand forsyningen tages fra terminalbygningen. Udgiften til dette afholdes af 
bygherren. 
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1.6 ORIENTERINGSLYS 

Entreprenør 3 afholder alle udgifter til etablering drift og afrigning af oriente-
ringsbelysning i hele byggeperioden.  
Orienteringsbelysningen skal udføres i h.t. SBG-6 kapitel 704 samt NOTAT fra 
Grønlands El-myndighed nr.: 04/2004 bestemmelser. 
Alle byggeplads projektører skal være bestykket med LED lyskilder, og tændes 
automatisk når der er behov, og slukkes automatisk uden for arbejdstiden og 
når der er lyst nok. 
Bygherren afholder udgifterne til elforbrug. 

1.7 OPVARMNING AF SKURVOGNE OG MANDSKABSVOGNE 

Såfremt en entreprenør etablerer el-termisk opvarmning af skurvogne eller 
containere skal dette ske som en selvstændig installation forsynet med bi-
måler. 
Forbrug til el-termisk opvarmning af mandskabsskure og containere sker for de 
enkelte entreprenørers egen regning.  
Det påhviler entreprenører med bi-måler en gang pr. måned at aflæse måler-
stand og videregive disse til byggeledelsen. 

1.7.1 MODTAGEKONTROL  

Ved levering kontrolleres ved stikprøvevise målinger, at materialerne opfylder 
de aftalte krav til fugtindhold. Desuden vurderes overflader visuelt for tegn på 
vand- eller fugtskader. Det kontrolleres, at emballagen er intakt og egnet til den 
videre håndtering eller lagring på pladsen.  

1.8 LAGRING PÅ BYGGEPLADSEN  

Materialer, som leveres på pladsen til senere brug, bringes direkte ind på lager-
pladsen, hvor de typisk skal beskyttes mod:  

• Fugt nedefra  
• Regn og slagregn oppefra  
• Solpåvirkning  
• Materialer med særlige temperaturkrav sættes i container eller lignen-

de, hvor temperaturen er kontrolleret.  

1.9 OVERDÆKNING OG UNDERLAG, INDPAKNING/UDPAKNING  

Overdækning sikrer mod regn og slagregn samt direkte sol. Underlaget skal væ-
re tørt og uden væsentlig fordampning. Eventuelt udlægges plast for at undgå 
fugt fra underlaget. Regnvand skal ledes udenom områder med overdækning.  
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En omfordeling af fugten i materialer kan på trods af overdækning og tæt ind-
pakning medføre, at fugten fordeles ujævnt, så der bliver for høje fugtforhold 
nogle steder i materialet, som ikke kan fordampe, og giver skader på leveran-
cen.  

Ved levering skal det vurderes, om varen skal pakkes om/ud, så fugtforholdene 
under lagring på byggepladsen ikke bliver et problem.  

En udpakning af leverede materialer og stabling med god luftcirkulation kan 
vælges til sikring af materialer.  

1.9.1 Afslutninger og midlertidige lukninger  

Der skal være mulighed for at afdække konstruktionerne for nedbør, mens der 
bygges. Kun færdige beklædninger med lukkede afslutninger må udsættes for 
vejrlig.  

En ikke færdig konstruktion skal sikres mod nedbør ved arbejdsdagens afslut-
ning i form af natlukning, så denne kan modstå regn og vind. 

1.9.2 Afvanding  

Under byggeriet skal der i planlægningen tages højde for hvordan regnvand 
bortledes, så skader på byggeriet afværges.  

Interimsnedløb skal sikre, at vandet føres så langt væk, at byggeriet ikke påvir-
kes. Den midlertidige bortledning af regnvand skal kunne modstå kraftig regn 
og blæst. Ved varsling af særlige vejrforhold foretages forstærkning af de dele, 
som sikrer byggeriet mod vandskader.  

1.10 PLANLAGT UDTØRRING  

I byggefasen anvendes materialer, som er produceret med vand, som efterføl-
gende skal udtørre. For at undgå svindrevner og opnå den ønskede hærdning 
skal nogle materialer beskyttes mod for hurtig udtørring.  

Ved forceret udtørring frigives store mængder fugt, som skal fjernes effektivt, 
uden at der sker skader på andre bygningsdele.  

Ved udtørring af byggefugt skal følgende indgå i overvejelserne:  

• Hurtig udtørring kan forhindre, at skimmel og råd når at udvikles.  
• For hurtig udtørring kan betyde, at materialer og -plader sprækker eller 

deformeres.  
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• Fugt skal fjernes med affugtning eller ventilation, når konstruktioner op-
varmes.  
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Pos. 100 Anstilling 

Denne position omfatter samtlige udgifter som ikke hører under fordelingslistens øv-
rige positioner, herunder specielt: Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads, 
transportomkostninger og indkvartering samt forsikringer. Afregnes efter fast pris. 

 

Pos 101 Udgravning 

Denne position omfatter udgravning for ledninger, brønde samt udløb. Positionen 
omfatter depotlægning af udgravede materialer indenfor en afstand af max 200 m 
for senere tilbagefyldning med den indbygningsegnede og ikke opfrysningsfarlige de-
le af materialet. 

Positionen omfatter endvidere samtlige udgifter for bortkørsel af uegnet påfyld-
ningsmaterialer.  

Position omfatter afrømning af evt. vegetationslag i tracé for kloakledning og brønde 
(tykkelse op til 20 cm). I arbejdet skal være indeholdt depotlægning, køreafstand 
max. 200 m for senere genudlægning. Afregnes efter fast pris. 

 

Pos 102 Påfyldning 

Denne position omfatter samtlige udgifter til udlægning og komprimering af tilbage-
fyldte materialer.  

Positionen omfatter endvidere samtlige udgifter for levering og komprimering af ud-
jævnings- og beskyttelseslag samt filterdug omkring ledninger. 

Positionen omfatter samtlige udgifter for levering af egnede påfyldningsmaterialer. 
Afregnes efter fast pris. 

 

Pos 103 Reetablering af terræn og asfaltbelægning 

Denne position omfatter øvrige udgifter til reetablering af berørt terræn herunder 
omfatter samtlige udgifter i forbindelse med udlægning af muld og græssåning samt 
reetablering af asfaltbelægning på forplads. Der afregnes efter fast pris. 
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Bilag 3 KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION 

3.1 INDLEDNING 

I dette bilag beskrives de aktiviteter, som har til formål at sikre, at det krævede 
og tilbudte kvalitetsniveau overholdes. 

Det er formålet, at dette kan ske ved forebyggende foranstaltninger frem for 
ændringer og suppleringer, når byggeriet er udført. 

 

3.2 KVALITETSSIKRING 

Kvalitetssikring er de systematiske aktiviteter (kontroller m.m.), der er nødvendige 
for at sikre, at produktets eller ydelsens kvalitet bliver specificeret, opnået og op-
retholdt. 
 

3.3 BYGHERRENS PROJEKTMATERIALE 

Krav til omfang af kvalitetskontrollen fremgår af udbudskontrolplaner, SA og øvrigt 
projektmateriale, herunder normer og standarder.  

Udbudskontrolplaner indeholder: 

• Hvad der skal kontrolleres og hvor (kontrolpunkter) 
• Hvordan kontrollen skal ske (kontrolmetoder) 
• Hvornår der skal kontrolleres og hvor ofte (kontrolomfang) 
• Kriterier for godkendelse (acceptkriterier) 

 

3.4 AKTIVITETSSTART 

Entreprenøren skal udarbejde sin kontrolplan på baggrund af udbudskontrolpla-
nen, som er minimumskrav til entreprenørens kontrolplan. 

Såfremt entreprenøren ikke har tilføjelser til udbudskontrolplanen, kan han blot 
ved at ændre betegnelsen "Udbudskontrolplan" til "Kontrol" tilvejebringe sin kon-
trolplan. 

Entreprenøren skal være opmærksom på, at udbudskontrolplanen hovedsageligt 
kun indeholder den kontrol, som der skal udarbejdes dokumentation for. Entre-
prenørens kontrolplan fritager ham ikke for en generel kontrol og kontrol i henhold 
til normer og standarder. 

Kontrolplanen skal foreligge, inden en ydelse påbegyndes. 
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Ved start på udførelse af en aktivitet skal entreprenøren: 
• sikre, at kontrolplaner i det krævede omfang og indhold har været forelagt til-

synet med den krævede tidsfrist 
• sikre, at det relevante dokumentationsmateriale (kontrolskemaer) foreligger 
• sikre, at hans personale er fagligt kompetente 
• sikre, at det personale, der skal udføre det pågældende arbejde, har det nød-

vendige projektmateriale 
• sikre, at hans personale for fornøden tid og udstyr til at udføre arbejdet kon-

traktligt i sædvanlig god kvalitet 
• kontrollere, at projektmaterialet er det senest gældende vedrørende udførelse 

af en aktuel aktivitet 
• sikre, at de byggevarer, der leveres til byggeriet, er i overensstemmelse med 

projektmaterialet. 
 

3.5 KONTROLDOKUMENTATION 

Som en del af kontrolplanen udarbejder entreprenøren grundlaget for den kon-
troldokumentation, der er krævet i udbudskontrolplanen. 

Kontroldokumentation for udført kontrol er typisk: 

• underskrevne følgesedler (modtagekontrol) 
• udfyldte kontrolskemaer med observerede måleresultater og markering af 

"godkendt" eller "ikke godkendt" 
• eventuelle rapporter/notater om gennemført kontrol med specifikke og detal-

jerede oplysninger om de egenskaber, der kontrolleret.  
 
Entreprenøren har pligt til opbevare kontroldokumentationen, og den skal være 
tilgængelig for tilsyn, der stikprøvevis vil kontrollere, om entreprenøren lever op til 
kravene i udbudsmaterialet. 

Kontroldokumentationen, der normalt skal udfyldes løbende under udførelsen, er 
kun gyldig, når den oplyser om: 
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• hvad der er kontrolleret 
• kontrolresultat i forhold til kravene i udbudskontrolplanen 
• hvornår kontrollen er gennemført 
• hvem der har kontrolleret (initialer eller underskrift) 

3.5.01 Materiale dokumentation 

Samtlige materialer skal overholde kravspecifikationer i nærværende projektmate-
riale, hvilket skal dokumenteres. 
Certifikater, følge- og modtagesedler og lignende fra samtlige leverede materialer 
skal indsamles og opbevares af entreprenøren. På forlangende skal dokumentatio-
nen afleveres til tilsynet. 

3.5.02 Fotodokumentation 

Som led i dokumentationen for arbejdets korrekte udførelse skal der udføres foto-
registreringer på forskellige tidspunkter af arbejdet. Fotos skal tages digitalt og 
sendes til tilsynet pr. e-mail. 

Der tages dels oversigtsbilleder der giver et overordnet indtryk og dels nærbilleder 
af de enkelte konstruktionsdele og deres samlinger mv. 

Alle fotos skal dateres, nummereres og beskrives med angivelse af position og ret-
ning. På nærbilleder skal der vises en referencemålestok, f.eks. et stadie eller en 
tommelstok. 

Alle fotos skal hurtigt muligt sendes til tilsynet pr. e-mail. 

3.5.03 Rapportering 

Entreprenøren skal ugentligt rapportere arbejdets stade til bygherre og tilsyn pr. e-
mail.  

Entreprenøren kan benytte sig af vedhæftet skabelon ”Dagbog” til Særlige Betin-
gelser under nærværende bilag. 

I dagsrapporterne registreres løbende, hvad man gør, hvad fjernes, hvilke fotoer og 
hvor de tages samt den efterfølgende opbygning med tilhørende notater af hvad 
der aftales. 

Vejrlig registreres, herunder temperatur, fugt, vindstyrke samt sol/skyet og nedbør 
morgen og middag. 

Almindeligt forekommende hændelser noteres. 
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Sammen med rapporterne sendes fotos, som viser arbejdets overordnede stade 
samt specifik fotodokumentation for arbejder udført i ugens løb. 

3.5.04 Modtagekontrol 

Modtagekontrol skal udføres når materialerne ankommer til byggepladsen. 

Der skal kontrolleres, at de leverede materialer er i den rette mængde og kvalitet i 
henhold til udbudsmaterialet. 
Modtagekontrollen skal dokumenteres på skema.  

3.5.05 Proceskontrol 

Under udførelsen skal det kontrolleres at arbejdet er i overensstemmelse med ud-
budsmaterialet, herunder at udfaldskrav og tolerancer stemmer overens med pro-
jektet. 

For øvrige konstruktioner og processer foretages der en løbende kontrol.  
Denne kontrol skal løbende dokumenteres.  

Entreprenøren kan benytte sig af vedhæftet skabeloner ”Proceskontrol, Proces-
kontrol – Fotodokumentation samt kontrolskema” til Særlige Betingelser under 
nærværende bilag. 

Afvigelser skal registreres og evt. konsekvenser beskrives. 

3.5.06 Slutkontrol 

Når arbejdet eller afgrænsede dele heraf er afsluttet, foretager den sagsansvarlige 
en slutkontrol af arbejdet. Denne slutkontrol skal dokumenteres. 

3.6 FASER I KVALITETSSIKRINGEN OG DOKUMENTGANGEN 

3.6.01 Planlægningsfasen 

Forud for udførelsen skal entreprenøren udarbejde en kvalitetsplan og forelægge 
den til kommentering hos bygherren. 

Kvalitetsplanen er entreprenørens plan for gennemførelse af kvalitetssikringen og 
styringen, samt dokumentationen heraf. 

3.6.02 Udførelsesfasen 

Kvalitetssikring i udførelsesfasen sker i henhold til entreprenørens kontrolplan. Når 
en kontrol er udført af entreprenøren og registreret i kontrolskemaet, skal kontrol-
skemaet med nummer registreres i kontrolplanen. 
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Tilsynet skal til enhver tid have adgang til at kontrollere udførelsen i forhold til kon-
trolplanen og have adgang til dokumentationen. 

Samtlige kontrolskemaer skal opbevares af entreprenøren, indtil 5-års eftersynet 
er foretaget. 

Hvis tilsynet konstaterer svigt i entreprenørens kvalitetskontrol, vil frekvensen i 
udbudsmaterialets krav om dokumenteret kvalitetskontrol blive intensiveret med 
op til 100 % for pågældende aktiviteter. 

3.6.03 Afleverings- og afhjælpningsfasen 

Samtidig med entreprisens aflevering skal entreprenøren - sammen med eventuel-
le andre krævede dokumentationer - aflevere den endelige og ajourførte kontrol-
plan, som vedhæftes afleveringsprotokollen. 

Ufuldstændig eller manglende dokumentation noteres som en væsentlig mangel 
ved entreprisen. 



 Bilag nr. 4/1 
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BILAG 4 UDBUDSKONTROLPLANER  

 
På efterfølgende skemaer beskrives den kontrolaktivitet og dokumentation, 
entreprenøren som minimum skal gennemføre indenfor modtage-, proces- 
og slutkontrol. En række supplerende bestemmelser til kontrollerne er an-
ført i SA og det øvrige projektmateriale. 
 
Bygherren skal have adgang til at overvære entreprenørens kontrol, ligesom 
bygherren kan forlange supplerende kontrol. Såfremt den supplerende kon-
trol dokumenterer manglende kravsopfyldelse, betales omkostningerne ved 
kontrollen af entreprenøren 
 
Bygherren kan ligeledes ønske at gennemføre en egenkontrol, der sædvan-
ligvis vil være en stikprøvekontrol. 
 
Entreprenøren skal til hvert byggemøde / kvalitetssikringsmøde redegøre 
for, hvilke kontroller der er planlagt gennemført i den kommende periode 
og hvilke nye aktiviteter der starter i perioden. 
 
Bygherres overværelse af en kontrol eller bygherrens eventuelle stikprøve-
kontrol, fritager ikke entreprenøren for kontrolansvaret. 

4.1 Indholdsfortegnelse 
03. Jord-terrænarbejde 
6A. Kloakarbejde 
07. Betonarbejde 
26. Elarbejde 
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Sag:  AAS, Mittarfik Aasiaat, udskiftning af kloak inkl. udløb Dato: 01.12.2019 Side 3 af 4 

Entreprise: Hovedentreprise Arbejde: 6A. Kloakarbejde Område / lokalitet:  

Nr.: Emne Metode/hvordan Omfang / fre-
kvens min. Tidspunkt Krav Krav til 

dokumentation Henvisning 

 

inuplan A/S, Kaaleeraq Poulsenip Aqq. 4, Postboks 1027 ⋅ 3952 Ilulissat, Telefon: (+299) 94 37 00, E-mail: ilulissat@inuplan.gl 

6A. Modtagekontrol       

6A.1 
Materialer, Modtagekontrol. 
Dimensioner, art, mængde, 
kvalitet 

Visuel Ved modta-
gelse, 25% Under udførelse SA + leverandør anvisninger Kontrolskema 

Fotos  

6A.2 Kloakledninger, placering 
sideværts Måling/foto Inden tilfyld-

ning, 100 % Under udførelse SA + tegninger Kontrolskema 
Fotos  

6A.3 Kloakledninger, fald Visuelt Inden tilfyld-
ning, 100 % Under udførelse SA + tegninger Kontrolskema 

Fotos  

6A.4 Kloaktilslutninger, 
tæthedsprøvning 

Måling iht. DS 
455 

Efter tilslutning, 
30 % Under udførelse SA, DS 455, tilsynets 

godkendelsen 
Kontrolskema 
Fotos  

6A.5 Indmåling, (X,Y og Z-koordinat.) Måling, evt. 
GPS 

Inden afleve-
ring, 100% Under udførelse SA + tegninger 

Kontrolskema, 
målerapport, ret- 
tede tegninger 
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Sag:  AAS, Mittarfik Aasiaat, udskiftning af kloak inkl. udløb Dato: 01.12.2019 Side 4 af 4 

Entreprise: Hovedentreprise Arbejde: 7. Beton- og jernbetonarbejde Område / lokalitet:  

Nr.: Emne Metode/hvordan Omfang / fre-
kvens min. Tidspunkt Krav Krav til 

dokumentation Henvisning 

 

inuplan A/S, Kaaleeraq Poulsenip Aqq. 4, Postboks 1027 ⋅ 3952 Ilulissat, Telefon: (+299) 94 37 00, E-mail: ilulissat@inuplan.gl 

7. Modtagekontrol       

7.1 Materialer Måling, visuel 25 % Ved levering SA + tegninger 
Kontrolskema 
Følgesedler 
Fotos 

 

7.2 Støbning Visuel 10 % Før udførelse SA + leverandør anvisninger Kontrolskema 
Fotos  

7.3 Beskyttelse af betonen Visuelt 10 % Under udførelse SA + tegninger Kontrolskema 
Fotos  

7.4 Placering i form Visuelt 10 % Under udførelse SA + tegninger Kontrolskema 
Fotos  

7.5 Placering i form Visuel/måling 10 % Under udførelse SA + tegninger Kontrolskema 
Fotos  

7.6 Afformning Visuel/måling 10 % Under udførelse SA + tegninger Kontrolskema 
Fotos  

7.7 Reparation og finish Visuel 10 % Ved færdigmelding SA + tegninger Kontrolskema  

7.8 Betonoverflader Visuel 25 % Ved færdigmelding SA + tegninger Kontrolskema  

7.9 Tolerancer Visuel 25 % Ved færdigmelding SA + tegninger Kontrolskema  
7.10 Oprydning og fjernelse af affald 

m.v. Visuel 50 % Aflevering SA + tegninger Afleveringsprotokol  
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Sag:  AAS, Mittarfik Aasiaat, udskiftning af kloak inkl. udløb Dato: 01.12.2019 Side 2 af 4 

Entreprise: Hovedentreprise Arbejde: 3. Jord- og terrænarbejde Område / lokalitet:  

Nr.: Emne Metode/hvordan Omfang / fre-
kvens min. Tidspunkt Krav Krav til 

dokumentation Henvisning 

 

inuplan A/S, Kaaleeraq Poulsenip Aqq. 4, Postboks 1027 ⋅ 3952 Ilulissat, Telefon: (+299) 94 37 00, E-mail: ilulissat@inuplan.gl 

3. Modtagekontrol       

3.1 Materialer Visuel, følgesedler 50 % Ved modtagelse SA + tegninger 
Kontrolskema 
Følgesedler 
Fotos 

 

3.2 Nivellement før afgravning Visuel 100 % Før udførelse SA + leverandør anvisninger Kontrolskema 
Fotos  

3.3 Nivellement efter afgravning Visuelt 100 % Under udførelse SA + tegninger Kontrolskema 
Fotos  

3.4 Udjævningslag. Lagtykkelse og 
stenstørrelse. Visuel 100 % Aflevering SA + tegninger Afleveringsprotokol  

3.5 Isolering på brønde Visuel 100 % Under udførelse SA + tegninger Kontrolskema 
Fotos  

3.6 Beskyttelseslag komprimering og 
tykkelse Visuel/måling 100 % Under udførelse SA + tegninger Kontrolskema 

Fotos  

3.7 Tilfyldning ledninger. Stenstør-
relse Visuel 100 % Under udførelse SA + tegninger Kontrolskema 

Fotos  

3.8 Reetablering Visuel 100 % Aflevering SA + tegninger Kontrolskema 
Fotos  

3.9 Muldpålægning og græssåning Visuel 100 % Under udførelse SA + tegninger Kontrolskema 
Fotos  

 
 

 
 
 



 

Bygherre: Mitarfeqarfiit     PSS 

Kommune: Kommune Qeqertalik d. 01.12.2019 
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1. Generelt 

Denne Plan for Sikkerhed og Sundhed er gældende for udførelsen af arbejder i for-
bindelse med udskiftning af kloakken fra Aasiaat lufthavn inkl. udløb. 

1.1 Lovgivning og vejledning 

• Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1048 af d. 26. okt. 2005 
om ”Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø i Grønland” med ændringer og 
tilføjelser iht. lov nr. 1382 af d. 23.12.2012 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1348 af d. 15. dec. 2005 om  
”Indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder i Grønland” 

•  Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af d. 15. dec. 2005 om  
”Sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland” med æn-
dringer og tilføjelser iht. bekendtgørelse nr. 364 af d. 06.04.2010 og be-
kendtgørelse nr. 933 af d. 26.06.2013 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1344 af d. 15. dec. 2005 om  
”Bygherrens pligter i Grønland” med ændringer og tilføjelser iht. bekendt-
gørelse nr. 934 af d. 26.06.2013 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1168 af 8. okt. 2007 om ”Arbejdsplads-
vurdering i Grønland” 

For yderligere oplysninger om love, bekendtgørelser og vejledninger henvises der 
til Arbejdstilsynet i Grønland: http://dk.at.gl/da/Regler.aspx 

Endvidere henvises der til god praksis i håndteringen af arbejdsmiljøet beskrevet i 
”Håndbogen – arbejdsmiljø i bygge og anlæg” fra Branchearbejdsmiljørådet for 
Bygge & Anlægs (BAR), idet omfang denne håndbog ikke strider mod den grøn-
landske arbejdsmiljølovgivning.  Den senest opdaterede håndbog findes på 
www.bar-ba.dk. 

1.2 Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) 

Formålet med planen er at sikre et godt arbejdsmiljø for alle der arbejder på byg-
gepladsen. Planen fungerer som et styringsredskab for det fælles sikkerhedsarbej-
de på byggepladsen og til information for byggepladsens personale. 

PSS’en skal medvirke til sikring af en forsvarlig arbejdsgang og koordinering af sik-
kerhedsforanstaltningerne, således at de enkelte udførende kan udføre deres ar-
bejdsopgaver under overholdelse af kravene i de til arbejdsmiljøloven hørende be-
kendtgørelser. 

 

 

http://dk.at.gl/da/Regler.aspx
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Nærværende dokument er et Paradigma for PSS, også kaldet en ”Udbuds PSS”, 
der færdiggøres inden byggepladsen etableres. De gråtonede tekstbokse med 
vejledninger slettes under færdiggørelsen af PSS. Bestemmelser i SB (eller SA) 
om byggepladsens etablering og drift går forud for nærværende paradigma. 

 

Planen færdiggøres af sikkerhedskoordinatoren i tilknytning til indgåelse af entre-
priseaftalen, inden byggepladsen etableres. Efterfølgende ajourføres den på 
grundlag af eventuelle ændringer aftalt under udførelsen. 

Entreprenøren skal stille de informationer til rådighed og udarbejde det materiale, 
der er nødvendigt for at sikkerhedskoordinatoren kan færdiggøre og ajourføre pla-
nen. 

PSS’en skal opbevares på et centralt sted og være tilgængelig i arbejdstiden for alle 
på byggepladsen. Se endvidere om sikkerhedsdokumentation og formidling af in-
formationer under punkt 2.3. 

1.3 Byggepladsen 

Byggepladsen omfatter alle arealer hvorpå der udføres bygge- og anlægsarbejder 
på nævnte opgave. Byggepladsen beskrives nærmere i afsnit 3. 

1.4 Arbejdsgivere 

Arbejdsgivere er enhver virksomhed, der i forbindelse med den aktuelle opgave 
udfører arbejdsfunktioner på byggepladsen. Byggepladsens organisation, herunder 
en oversigt over hvilke arbejdsgivere der er på byggepladsen, fremgår af punkt 2.2. 

1.5 Fællesområder 

På områder hvor to eller flere arbejdsgivere og deres ansatte indenfor samme pe-
riode udfører arbejdsopgaver eller hvor de af andre grunde har behov for at fær-
des, benævnes ”Fællesområder”. Fællesområder og særlige foranstaltninger i disse 
er beskrevet i punkt 5.1. 

1.6 Eksterne grænseflader 

I relation til omgivelserne må der påregnes grænseflader til arbejdsfunktioner og 
andre aktiviteter udenfor den aktuelle bygge- og anlægsopgave. Disse er beskrevet 
i punkt 5.2. 

1.7 Beredskabsplan 

///Evt./// 

I tilfælde hvor det er fundet nødvendigt at samordne arbejdsgivernes bered-
skabs-, evakuerings- og øvelsesplaner, udarbejdes der et Bilag 4 til PSS. Se end-
videre herom i bekendtgørelsen om bygherrens pligter §5 stk. 1 nr. 9 og §6 stk. 
1 nr. 9. 
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1.8 Generelle regler 

Indtagelse af alkohol på byggepladsen accepteres ikke. Beruselse eller anden på-
virkning med euforiserende stoffer vil medføre øjeblikkelig bortvisning. 

I tilfælde hvor opgaven omfatter opførelsen af bygninger medtages følgende 
bestemmelse. 

Bygningerne på pladsen er røgfrie når disse er lukket med vinduer og yderdøre. 
Rygning kan foregå i det fri eller i skure hvor den ansvarlige entreprenør har accep-
teret dette ved skiltning.] 

2. Byggeriets organisation 

Nedenfor beskrives byggeriets organisation under de indledende planlægnings- og 
projekteringsfaser samt på byggepladsen under udførelsen. 

2.1 Bygherrens organisation 

Bygherren 
Bygherren er: 

Mittarfeqarfiit 
Postboks 1072 
3900 Nuuk 

 

repræsenteret ved: 

Inuplan A/S 
Postboks 1027 
3952 Ilulissat 
Telefon +299 94 37 00 
 

Projektorganisation 
Bygherren har tilknyttet følgende virksomhed(er), som projekterende: 

• INUPLAN A/S, Postboks 1027, 3952 Ilulissat 
Telefon: +299 94 37 00 
 

2.2 Byggepladsens organisation 

Nedenfor følger en oversigt over bygherrens, entreprenørers og øvrige arbejdsgi-
veres repræsentation på byggepladsen. 

Bygherre 
Bygherrens repræsentation på byggepladsen vil være som følger: 
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• Byggeledelse: 
///Afklares senere/// 

• Tilsyn: 
///Afklares senere/// 

• Sikkerhedskoordinator: 
///Afklares senere/// 

Entreprenører og andre arbejdsgivere 
Bygge- og anlægsarbejdet udføres i hovedentreprise. Hvor der i nærværende PSS 
er behov for at skelne mellem de enkelte entreprenører, benævnes disse således 
f.eks. som jordentreprenøren, betonentreprenøren, tømrerentreprenøren m.v. 
Uanset entrepriseform kan der optræde en eller flere arbejdsgivere (f.eks. som 
underentreprenører).  
///Evt.: Derudover vil der, som nævnt under pkt. 5.2, optræde ekstern(e) arbejds-
giver(e) i byggepladsens fællesområder i forbindelse med …….//// 
Oversigt over arbejdsgivere på byggepladsen: 

Nedenstående oversigt oprettes og ajourføres af sikkerhedskoordinatoren base-
ret på entreprenørernes oplysninger om sin egen og evt. underentreprenørers 
repræsentation på byggepladsen. Herunder skal der redegøres for hvem der er 
stedfortræder i tilfælde af ferier og andet fravær. 

• ///Entreprenørbenævnelse///  / Arbejdsgiver nr. ///: 
///Udfyldes af sikkerhedskoordinator med firmanavn, adresse- og telefon-
nummer samt navne og funktionsangivelser på kontaktpersoner.///  

• ///Underentreprenør 1, 2, 3 osv.///  /  Arbejdsgiver nr. ///: 
///Udfyldes af sikkerhedskoordinator analogt med ovenfor./// 

2.3 Sikkerhedsorganisation 

På byggepladsen etableres der en sikkerhedsorganisation under ledelse af sikker-
hedskoordinatoren. Organisationens opbygning fremgår af bilag 1 til PSS. 

Bilaget oprettes af sikkerhedskoordinatoren under færdiggørelsen af PSS og 
ajourføres løbende i takt med at der introduceres nye arbejdsgivere på byg-
gepladsen. Baseret på oplysninger fra entreprenørerne skal bilaget indeholde 
oplysninger om de enkelte arbejdsgiveres: 

• Arbejdsopgaver 
• Arbejdsleder 
• Antal medarbejdere 
• Periode for tilstedeværelse på byggepladsen 
• Evt. sikkerhedsgruppe(r) og sikkerhedsudvalg 
• Daglig leder af sikkerheds- og sundhedsarbejdet 

Oversigten skal tillige indeholde oplysninger om personlige stedfortrædere i 
tilfælde af ferier og andet fravær fra byggepladsen.  
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Sikkerhedskoordinator 
Bygherren har ansvaret for at færdiggøre og ajourføre Plan for Sikkerhed og Sund-
hed (PSS) samt at koordinere og afgrænse sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Ar-
bejdet hermed varetages af sikkerhedskoordinatoren. ///Dette arbejde kan byg-
herren på den enkelte opgave have valgt at lade udføre af en af sine tekniske råd-
givere eller en entreprenør///  
Ved afholdelse af sikkerhedsmøder og gennem personlig kontakt på byggepladsen 
koordinerer sikkerhedskoordinatoren de enkelte arbejdsgiveres foranstaltninger til 
fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed i fællesområderne. 

Entreprenørens sikkerhedsorganisation 
Organiseringen af entreprenørens og de enkelte arbejdsgiveres sikkerheds- og 
sundhedsarbejde sker i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens bestemmelser 
herom med evt. sikkerhedsgruppe(er) og sikkerhedsudvalg samt udpegning af dag-
lig leder af sikkerheds- og sundhedsarbejdet. 
Alle arbejdsgivere på byggepladsen skal samarbejde om at skabe sikre og sunde 
arbejdsforhold for alle beskæftigede. Arbejdsgiverne skal oplyse hinanden og sik-
kerhedskoordinator om risici forbundet med de enkelte arbejdsopgaver med hen-
blik på at samordne deres foranstaltninger til varetagelse af sikkerhed og sundhed. 
Arbejdsgiverne eller disses repræsentanter samt sikkerhedsgrupperne deltager i 
de møder sikkerhedskoordinatoren indkalder til. 

Sikkerhedsmøder 
Sikkerhedskoordinatoren indkalder på bygherrens vegne til ordinære sikkerheds-
møder til afholdelse hver 14. dag under ledelse af koordinatoren. Ekstraordinære 
sikkerhedsmøder afholdes, hvis der indtræffer alvorlige ulykker, sundhedsskader 
ol. eller hvis der er tilløb hertil samt i øvrigt, hvis der er behov herfor. 
I møderne er der mødepligt for alle på byggepladsen repræsenterede arbejdsgive-
re samt medlemmerne af sikkerhedsgrupperne. 
På møderne registreres evt. konstaterede sikkerheds- og sundhedsmæssige pro-
blemer. Møderne skal dog primært være fremadrettede og dreje sig om de foran-
staltninger, der skal træffes i fællesområderne i den kommende periode, herunder 
hvem der har ansvaret for at de enkelte foranstaltninger og tidsplanen for disse. 
PSS indgår i grundlaget for drøftelserne på sikkerhedsmøderne. På grundlag af de 
på møderne trufne beslutninger og givne informationer besluttes det om planen 
skal ajourføres.  
Sikkerhedskoordinator udarbejder skriftligt referat fra møderne og sørger for at 
disse tilgår bygherren, arbejdsgivere og disses arbejdsledere, sikkerhedsgrupperne 
og eventuelle tillidsrepræsentanter samt evt. andre, der har deltaget i mødet. 
Dagsorden og referat fra sikkerhedsmøderne forudsættes at indeholde følgende 
hovedpunkter, som i relevant omfang suppleres med underpunkter: 

1. Alment 
Herunder anføres stamoplysninger om opgaven, selve mødet (nummer tid 
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og sted), mødepligtige virksomheder og personer, mødedeltagere, be-
mærkninger til sidste møde, næste møde, organisation og bemanding. 

2. Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold 
Oplysninger om registrerede problemer, indberetninger, ulykkestilfælde og 
sundhedsskader samt fejl og mangler i de sikkerheds- og sundhedsmæssige 
foranstaltninger. 

3. Fremtidige foranstaltninger i fællesområder 
Gennemgang af og beslutninger om forestående arbejder med særlige risi-
ci, hvor der sættes særlig fokus på forebyggende foranstaltninger i fælles-
områderne og korrektioner af de sikkerheds- og sundhedsmæssige foran-
staltninger. 

4. Myndigheder 
Registrering af evt. kontakter til arbejdsmiljømyndighed og andre myndig-
heder samt beslutninger i den anledning. 

5. Aktionsliste 
Et kortfattet resumé med en punktvis oversigt over aftalte aktioner, med 
angivelse af:   ”Aktion / Ansvarlig / Tidsfrist”. 

Sikkerhedsdokumentation og formidling af informationer 
Til brug for samarbejdet på byggepladsen etableres der et system til dokumentati-
on af det udførte sikkerhedsarbejde og formidling af informationer mellem bygge-
opgavens aktører. 

///Her beskrives det valgte system på den konkrete opgave/// 

Systemet kan f.eks. være ”Mønsterarbejdspladsen” eller andet, som dels doku-
menterer det udførte arbejde med sikkerheds- og sundhedsforhold og dels be-
nyttes i den interne formidling af informationer mellem bygherre, arbejdsgivere 
og arbejdstagere. 

3. Byggepladsens indretning 

I udbuddet er der beskrevet en overordnet disponering og anvendelse af bygge-
pladsen. I tilknytning til entrepriseaftalernes indgåelse skal der ske en detaljering 
heraf og efterfølgende skal der under arbejdets udførelse ske en ajourføring. 

3.1 Overordnet disponering 

I SB bilag nr. 2 er byggepladsforholdene nærmere beskrevet. 

I det øvrige udbudsmateriale findes der oplysninger om såvel de eksisterende for-
hold som projekt for de fremtidige anlæg og bygninger. 

3.2 Detaljeret indretning 

Forud for etableringen af byggepladsen detaljeres den påtænkte indretning af 
byggepladsens enkelte delområder. Detaljeringen skal indeholde oplysninger om 
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de enkelte områders disponering med tilhørende tidsangivelser baseret på tids-
planlægningen iht. afsnit 4. 

Entreprenøren leverer detaljerede tegninger og beskrivelser af byggepladsindret-
ningen inkl. tidsangivelser til sikkerhedskoordinatoren. Tegningsmaterialet skal af-
leveres til sikkerhedskoordinatoren. 

På dette grundlag og tilsvarende bidrag fra de øvrige arbejdsgivere udarbejder sik-
kerhedskoordinatoren en samlet oversigt over byggepladsens disponering og ind-
retning. Oversigten indgår som bilag 2 til PSS. 

Materialet skal i relevant omfang vise placeringen af følgende: 

• Skure til kontor, ophold, sanitet og toiletter mv. 
• El-tavler, vandforsyning, afløb og renovation 
• Værksteder, arbejdstelte ol. til materialebearbejdning mv. 
• Område for materialeoplagring inkl. containere 
• Affaldscontainere 
• Trapper samt adgangs-, transport- og flugtveje 
• Afspærringer 
• Orienteringslys 
• Stilladser og arbejdsplatforme 
• Kranplacering og placering af hejs 
• Parkeringsplads 
• Førstehjælpsudstyr 
• Telefon 

Endvidere skal der redegøres for i hvilke perioder der i fællesområder udføres ar-
bejdsopgaver og forekommer nødvendig færden. 
Endelig skal planen vise i hvilke områder og hvornår der udføres arbejder, der in-
debærer særlige risici.  

4. Tidsplan 

I udbuddet er der fastsat tidsfrister for arbejdets udførelse.  
I tilknytning til entrepriseaftalens indgåelse skal der ske en detaljering af denne og 
efterfølgende kan der under arbejdets udførelse vise sig behov for ajourføring her-
af. 

4.1 Overordnet tidsplan 

I entrepriseaftalen er der fastlagt tidsfrister, der på overordnet niveau redegør for, 
hvornår de enkelte arbejdsprocesser udføres.  
Aftaletidsplanen danner grundlag for den efterfølgende detaljerede arbejdsplan-
lægning og koordinering med øvrige arbejdsgiveres arbejdsopgaver. 

4.2 Detaljeret arbejdsplan 

Inden etableringen af byggepladsen udarbejdes der en detaljeret ”Arbejdsplan”, 
der viser hvornår de enkelte arbejder er planlagt udført.  
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Planen skal udarbejdes på en sådan måde, at tidsangivelser nævnt i punkt 3.2 kan 
uddrages af arbejdsplanen. Herunder skal der særligt redegøres for i hvilke perio-
der der: 

• I fællesområder udføres arbejdsopgaver og forekommer nødvendig færden  
• Udføres arbejder, som indebærer særlige risici 

4.3 Koordineret tidsplan 

I samarbejde med entreprenørerne samordner sikkerhedskoordinatoren de detal-
jerede arbejdsplaner i en koordineret tidsplan, der indgår som bilag 3 til PSS. 

5. Beskrivelse 

Nedenfor følger beskrivelser af en række forhold af særlig betydning for relationer 
mellem de enkelte arbejdsgivere på det sikkerheds- og sundhedsmæssige område. 

5.1 Fællesområder 

Nedenfor beskrives de væsentligste fællesområder og hvilke foranstaltninger der 
etableres i disse samt af hvem. 

Fastlæggelsen af fællesområder afhænger af hvorledes opgaven organiseres, 
herunder hvilke underentreprenører (arbejdsgivere), der vil komme til at op-
træde på arbejdspladsen. Nedenstående beskrivelse er derfor begrænset til om-
råder, som med sikkerhed eller højst sandsynlig vil være ”fællesområder”.  
Under færdiggørelsen af PSS og efterfølgende under ajourføringen af denne 
identificerer sikkerhedskoordinatoren i samarbejde med entreprenørerne even-
tuelle andre fællesområder, der i så fald tilføjes nedenfor, ligesom der kan fore-
komme detaljering af nedenstående beskrivelser. 

Det i SB bilag 1 angivne arbejdsområde betragtes i hele anlægs- og byggeperioden 
som fællesområde. 
Færdsel på veje sker i overensstemmelse med færdselslovens bestemmelser, idet 
den almindelig gældende fartgrænse for kørsel i bymæssig bebyggelse tillige skal 
overholdes på vejen. 
Fællesområdets vedligeholdelse i byggeperioden forestås af entreprenøren.  

Omfang og tidsrum for de enkelte sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltnin-
ger i fællesområderne fastlægges nøjere under den detaljerede planlægning af ar-
bejdsopgaverne. 

5.2 Eksterne grænseflader 

///Her beskrives evt. andre arbejder og aktiviteter i projektområdet under bygge-
perioden, der ikke umiddelbart fremgår af det øvrige aftalegrundlag/// 
Besøg på byggepladsen 

Evt. besøg på byggepladsen for personer, der ikke er ansat hos en af de i punkt 2.2 
registrerede arbejdsgivere må ikke finde sted uden forudgående aftale med sik-
kerhedskoordinatoren. 
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5.3 Risikovurdering 

Entreprenøren skal vurdere hvilke af hans arbejdsopgaver der indebærer særlige 
arbejdsmiljøpåvirkninger og risici for de ansatte på byggepladsen.  
Entreprenøren skal forinden arbejdet påbegyndes forelægge disse vurderinger for 
sikkerhedskoordinatoren, tillige med en beskrivelse af de dertil hørende planlagte 
sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger.  
Sikkerhedskoordinatoren skal herefter sammen med entreprenøren og byggeplad-
sens øvrige arbejdsgivere gennemgå byggepladsens arbejdsmiljøforhold som hel-
hed. Herunder træffes der beslutning om evt. justeringer i de planlagte foranstalt-
ninger. 

Ovennævnte danner grundlag for udarbejdelse / ajourføring af bilag 1 og 3 til PSS 
og dermed orienteringen til alle arbejdsgivere og ansatte på byggepladsen.  
Det vurderes, at der forekommer følgende arbejdsprocesser og aktiviteter, der in-
debærer særlige påvirkninger og risici.  

Nedennævnte liste udfærdiges i samarbejde mellem entreprenør og sikker-
hedskoordinator og ajourføres i fornødent omfang under arbejdets udførelse.  

Listen kan enten udformes i overskriftsform med henvisning til en beskrivelse 
af de enkelte arbejdsprocesser med tilhørende foranstaltninger i et bilag til PSS 
eller ved fyldestgørende beskrivelser i underpunkter til punkt 5.3 i PSS. 
• ///…./// 
• ///…./// 
• ///…./// 
• ///…./// 
•  

5.4 Sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger 

Det er entreprenørens og de enkelte arbejdsgiveres ansvar, at arbejdsmiljøloven 
og de dertil hørende bekendtgørelser og anvisninger overholdes og at alt udstyr og 
maskiner samt personlige værnemidler og velfærdsforanstaltninger mv. er i for-
svarlig stand. 

Entreprenøren skal herudover etablere og vedligeholde de sikkerheds- og sund-
hedsforanstaltninger i fællesområderne, han iht. punkt 5.1 er pålagt. Hvis han ikke 
opfylder sine forpligtelser, kan sikkerhedskoordinatoren uden varsel lade forholdet 
bringe i orden for entreprenørens regning. 
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Sikkerhedsorganisation 

 

Dette bilag oprettes under færdiggørelsen af PSS og ajourføres løbende under udførelsen. 
Se herom i PSS punkt 2.3. 
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Byggepladsen 

 

Dette bilag oprettes under færdiggørelsen af PSS og ajourføres løbende under udførelsen. 
Se herom i PSS punkt 3.2. 
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Tidsplan 

 

Dette bilag oprettes under færdiggørelsen af PSS og ajourføres løbende under udførelsen. 
Se herom i PSS punkt 4.3. 
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	Bilag 01 - Arbejdspladsindretning fagentreprise.pdf
	arbejdspladsindretning
	1.1 Arbejdsområdet

	Arbejdsstedets beliggenhed ved Mittarfik Aasiaat. Placering af materialer, kan ske foran den privat ejet hangar i lufthavnen. Inden deponi kan ske, skal der træffes aftale med Mittarfeqarfiit.
	Det er blevet aftalt på forhånd at skurby kan etableres på parkeringsplads ved terminalbygningen.
	Arbejdspladserne skal holdes ryddelige og rene. Affald skal fjernes og henlægges efter stationslederens og tilsynets anvisninger. Dette således at affald, materialer, værktøj m.m. vil flyve ind på landingsbanen eller forpladsen og forstyrre flysikkerh...
	I øvrigt henvises til AP95 bilag 4, pkt. 1.
	1.2 Transport af gods

	Entreprenøren skal selv sørge for transport af alt gods.
	1.3 Fotodokumentation af byggepladsarealer mv. ved opstart.

	Entreprenør 1 gennemgår byggepladsarealerne før byggeriets opstart i samarbejde med mittarfeqarfiit og byggeledelsen.
	Entreprenør 1 foretager digital fotoregistrering af bygværker, terrænet mv. omkring og i byggeområdet herunder eventuelle skader.
	Registrering skal afleveres til tilsynet ved første byggemøde.
	1.4 Elforsyning

	El forsyningen tages fra terminalbygningen. Udgifter til dette afholdes af bygherren.
	1.5 Vandforsyning

	Vand forsyningen tages fra terminalbygningen. Udgiften til dette afholdes af bygherren.
	1.6 Orienteringslys

	Entreprenør 3 afholder alle udgifter til etablering drift og afrigning af orienteringsbelysning i hele byggeperioden.
	Orienteringsbelysningen skal udføres i h.t. SBG-6 kapitel 704 samt NOTAT fra Grønlands El-myndighed nr.: 04/2004 bestemmelser.
	Alle byggeplads projektører skal være bestykket med LED lyskilder, og tændes automatisk når der er behov, og slukkes automatisk uden for arbejdstiden og når der er lyst nok.
	Bygherren afholder udgifterne til elforbrug.
	1.7 Opvarmning af skurvogne og mandskabsvogne

	Såfremt en entreprenør etablerer el-termisk opvarmning af skurvogne eller containere skal dette ske som en selvstændig installation forsynet med bi-måler.
	Forbrug til el-termisk opvarmning af mandskabsskure og containere sker for de enkelte entreprenørers egen regning.
	Det påhviler entreprenører med bi-måler en gang pr. måned at aflæse målerstand og videregive disse til byggeledelsen.
	1.7.1 MODTAGEKONTROL

	Ved levering kontrolleres ved stikprøvevise målinger, at materialerne opfylder de aftalte krav til fugtindhold. Desuden vurderes overflader visuelt for tegn på vand- eller fugtskader. Det kontrolleres, at emballagen er intakt og egnet til den videre h...
	1.8 Lagring på byggepladsen

	Materialer, som leveres på pladsen til senere brug, bringes direkte ind på lagerpladsen, hvor de typisk skal beskyttes mod:
	 Fugt nedefra
	 Regn og slagregn oppefra
	 Solpåvirkning
	 Materialer med særlige temperaturkrav sættes i container eller lignende, hvor temperaturen er kontrolleret.
	1.9 Overdækning og underlag, indpakning/udpakning

	Overdækning sikrer mod regn og slagregn samt direkte sol. Underlaget skal være tørt og uden væsentlig fordampning. Eventuelt udlægges plast for at undgå fugt fra underlaget. Regnvand skal ledes udenom områder med overdækning.
	En omfordeling af fugten i materialer kan på trods af overdækning og tæt indpakning medføre, at fugten fordeles ujævnt, så der bliver for høje fugtforhold nogle steder i materialet, som ikke kan fordampe, og giver skader på leverancen.
	Ved levering skal det vurderes, om varen skal pakkes om/ud, så fugtforholdene under lagring på byggepladsen ikke bliver et problem.
	En udpakning af leverede materialer og stabling med god luftcirkulation kan vælges til sikring af materialer.
	1.9.1 Afslutninger og midlertidige lukninger

	Der skal være mulighed for at afdække konstruktionerne for nedbør, mens der bygges. Kun færdige beklædninger med lukkede afslutninger må udsættes for vejrlig.
	En ikke færdig konstruktion skal sikres mod nedbør ved arbejdsdagens afslutning i form af natlukning, så denne kan modstå regn og vind.
	1.9.2 Afvanding

	Under byggeriet skal der i planlægningen tages højde for hvordan regnvand bortledes, så skader på byggeriet afværges.
	Interimsnedløb skal sikre, at vandet føres så langt væk, at byggeriet ikke påvirkes. Den midlertidige bortledning af regnvand skal kunne modstå kraftig regn og blæst. Ved varsling af særlige vejrforhold foretages forstærkning af de dele, som sikrer by...
	1.10 Planlagt udtørring

	I byggefasen anvendes materialer, som er produceret med vand, som efterfølgende skal udtørre. For at undgå svindrevner og opnå den ønskede hærdning skal nogle materialer beskyttes mod for hurtig udtørring.
	Ved forceret udtørring frigives store mængder fugt, som skal fjernes effektivt, uden at der sker skader på andre bygningsdele.
	Ved udtørring af byggefugt skal følgende indgå i overvejelserne:
	 Hurtig udtørring kan forhindre, at skimmel og råd når at udvikles.
	 For hurtig udtørring kan betyde, at materialer og -plader sprækker eller deformeres.
	 Fugt skal fjernes med affugtning eller ventilation, når konstruktioner opvarmes.

	Bilag 03 - Kvalitetssikring og dokumentation fagentreprise.pdf
	Bilag 3 KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION
	3.1 Indledning

	I dette bilag beskrives de aktiviteter, som har til formål at sikre, at det krævede og tilbudte kvalitetsniveau overholdes.
	Det er formålet, at dette kan ske ved forebyggende foranstaltninger frem for ændringer og suppleringer, når byggeriet er udført.
	3.2 Kvalitetssikring
	3.3 Bygherrens projektmateriale
	3.4 Aktivitetsstart
	3.5 Kontroldokumentation
	3.5.01 Materiale dokumentation
	3.5.02 Fotodokumentation
	3.5.03 Rapportering
	3.5.04 Modtagekontrol
	3.5.05 Proceskontrol
	3.5.06 Slutkontrol

	3.6 Faser i kvalitetssikringen og dokumentgangen
	3.6.01 Planlægningsfasen
	3.6.02 Udførelsesfasen
	3.6.03 Afleverings- og afhjælpningsfasen



	SB bilag 4 fagentreprise.pdf
	BILAG 4 UDBUDSKONTROLPLANER
	På efterfølgende skemaer beskrives den kontrolaktivitet og dokumentation, entreprenøren som minimum skal gennemføre indenfor modtage-, proces- og slutkontrol. En række supplerende bestemmelser til kontrollerne er anført i SA og det øvrige projektmater...
	Bygherren skal have adgang til at overvære entreprenørens kontrol, ligesom bygherren kan forlange supplerende kontrol. Såfremt den supplerende kontrol dokumenterer manglende kravsopfyldelse, betales omkostningerne ved kontrollen af entreprenøren
	Bygherren kan ligeledes ønske at gennemføre en egenkontrol, der sædvanligvis vil være en stikprøvekontrol.
	Entreprenøren skal til hvert byggemøde / kvalitetssikringsmøde redegøre for, hvilke kontroller der er planlagt gennemført i den kommende periode og hvilke nye aktiviteter der starter i perioden.
	Bygherres overværelse af en kontrol eller bygherrens eventuelle stikprøvekontrol, fritager ikke entreprenøren for kontrolansvaret.
	4.1 Indholdsfortegnelse

	03. Jord-terrænarbejde
	6A. Kloakarbejde
	07. Betonarbejde
	26. Elarbejde
	Modtagekontrol
	6A.
	Materialer, Modtagekontrol.
	Kontrolskema
	Ved modtagelse, 25%
	SA + leverandør anvisninger
	Under udførelse
	Visuel
	Dimensioner, art, mængde,
	6A.1
	Fotos
	kvalitet
	Kontrolskema
	Inden tilfyldning, 100 %
	Kloakledninger, placering
	SA + tegninger
	Under udførelse
	Måling/foto
	6A.2
	Fotos
	sideværts
	Kontrolskema
	Inden tilfyldning, 100 %
	SA + tegninger
	Under udførelse
	Visuelt
	Kloakledninger, fald
	6A.3
	Fotos
	Kontrolskema
	SA, DS 455, tilsynets
	Efter tilslutning, 30 %
	Måling iht. DS
	Kloaktilslutninger,
	Under udførelse
	6A.4
	Fotos
	godkendelsen
	455
	tæthedsprøvning
	Kontrolskema,
	Inden aflevering, 100%
	Måling, evt.
	målerapport, ret-
	SA + tegninger
	Under udførelse
	Indmåling, (X,Y og Z-koordinat.)
	6A.5
	GPS
	tede tegninger
	Modtagekontrol
	7.
	Kontrolskema
	Følgesedler
	SA + tegninger
	Ved levering
	25 %
	Måling, visuel
	Materialer
	7.1
	Fotos
	Kontrolskema
	SA + leverandør anvisninger
	Før udførelse
	10 %
	Visuel
	Støbning
	7.2
	Fotos
	Kontrolskema
	SA + tegninger
	Under udførelse
	10 %
	Visuelt
	Beskyttelse af betonen
	7.3
	Fotos
	Kontrolskema
	SA + tegninger
	Under udførelse
	10 %
	Visuelt
	Placering i form
	7.4
	Fotos
	Kontrolskema
	SA + tegninger
	Under udførelse
	10 %
	Visuel/måling
	Placering i form
	7.5
	Fotos
	Kontrolskema
	SA + tegninger
	Under udførelse
	10 %
	Visuel/måling
	Afformning
	7.6
	Fotos
	Kontrolskema
	SA + tegninger
	Ved færdigmelding
	10 %
	Visuel
	Reparation og finish
	7.7
	Kontrolskema
	SA + tegninger
	Ved færdigmelding
	25 %
	Visuel
	Betonoverflader
	7.8
	Kontrolskema
	SA + tegninger
	Ved færdigmelding
	25 %
	Visuel
	Tolerancer
	7.9
	Oprydning og fjernelse af affald
	7.10
	Afleveringsprotokol
	SA + tegninger
	Aflevering
	50 %
	Visuel
	m.v.
	Modtagekontrol
	3.
	Kontrolskema
	Følgesedler
	SA + tegninger
	Ved modtagelse
	50 %
	Visuel, følgesedler
	Materialer
	3.1
	Fotos
	Kontrolskema
	SA + leverandør anvisninger
	Før udførelse
	100 %
	Visuel
	Nivellement før afgravning
	3.2
	Fotos
	Kontrolskema
	SA + tegninger
	Under udførelse
	100 %
	Visuelt
	Nivellement efter afgravning
	3.3
	Fotos
	Udjævningslag. Lagtykkelse og stenstørrelse.
	Afleveringsprotokol
	SA + tegninger
	Aflevering
	100 %
	Visuel
	3.4
	Kontrolskema
	SA + tegninger
	Under udførelse
	100 %
	Visuel
	Isolering på brønde
	3.5
	Fotos
	Kontrolskema
	Beskyttelseslag komprimering og tykkelse
	SA + tegninger
	Under udførelse
	100 %
	Visuel/måling
	3.6
	Fotos
	Kontrolskema
	Tilfyldning ledninger. Stenstørrelse
	SA + tegninger
	Under udførelse
	100 %
	Visuel
	3.7
	Fotos
	Kontrolskema
	SA + tegninger
	Aflevering
	100 %
	Visuel
	Reetablering
	3.8
	Fotos
	Kontrolskema
	SA + tegninger
	Under udførelse
	100 %
	Visuel
	Muldpålægning og græssåning
	3.9
	Fotos
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