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1 Entrepriser 

Opførelsen af det nye biomassefyrede ORC-anlæg i Sorø omfatter følgende en-

trepriser: 

Maskinentrepriser 

M01  Ovn, kedel og røggas 

M02  ORC-anlæg 

M03 Tilslutningsanlæg og hjælpeanlæg 

M04  Kraner og løfteudstyr 

M05  Brovægt 

El-entrepriser 

E01  SRO-leverance, hovedstation 

E02 El-leverance 

Bygningsentrepriser 

B01  Bygningsentreprise 

B02  Modning af grund 

Fjernvarmeentreprise 

F01  Fjernvarme 

Nærværende dokument omfatter særlige betingelser gældende for entrepriserne 

M01, M02 og M03. 
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2 Entreprisegrænser 

Følgende entreprisegrænser er gældende for entrepriserne M01, M02 og M03: 

2.1 M01 - Ovn, kedel og røggas 

For M01 gælder følgende entreprisegrænser: 

Brændsel (HPA/skovflis): Tragt 

Indskubberkanal: Fjernvarmetilslutninger på indskubberkanal 

Røggas: Udløb skorsten (skorsten inkluderet i M01) 

Skorsten Boltekrans (inkl. i M01). Skorstensfundament 

leveres under anden entreprise. 

 For afløb af kondensat fra skorsten indstøber 

B01 afløbsrist i fundament og leder dette til en 

brønd, hvor M01 leverer og installerer pumpe 

og rørforbindelse, der kan sende kondensvan-

det retur til kondensatrenseanlægget. B01/B02 

etablerer tomrør til el og til pumpeledning. 

Forbrændingsluft: Luftindtag for blæsere 

Vandforsyning: Vandstik i kedelhal. M01 SKAL tilslutte dette 

punkt. Tilslutning andre steder tillades ikke. 

Termooliekreds: Olietilslutning på ORC-anlæg 

 Fjernvarmetilslutninger på olie/vand vekslere 

(varmevekslere er inkluderet i M01) 

 Ved tilslutning til ORC (fordamper), fjernvarme-

vekslere o.a. skal tilslutninger ske spændings-

frie. Der må ikke overføres kræfter eller mo-

menter i tilslutningspunkter. 

Røggasskrubberkreds Flanger på fjernvarmeside af skrubberveksler 

(varmeveksler er inkluderet i M01). 

Aske/slagge system: Askerum (Aske-/slagge transport og -contai-

nere er inkluderet i M01) 

Flyveaske: Askerum (flyveaske transport frem til og med 

bigbags er inkluderet i M01) 
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Kondensatrensning Rum for kondensatrensning med tilslutning til 

afløb. Kondensatkreds og kondensatrensning er 

inkluderet i M01)  

Varmepumpe og economiser (option) 

Fjernvarmetilslutninger på varmepumpe (var-

mepumpe, economiser med kølekreds er inklu-

deret i M01 som option). 

Elforsyning: Se tegning A110589-E00-101 

SRO: varmepumpestyring/-PLC er inkluderet i 

M01, option 

Elforsyning: Fordelingstavler (MCC) er indeholdt i M01 en-

treprisen. Entreprisegrænsen er tilslutning på 

bygherres hovedfordelingsanlæg. Se tegning 

A110589-E00-101. 

SCADA: PLC system for styring, regulering og overvåg-

ning af anlæg indeholdt i entreprisen er omfat-

tet af M01. Entreprisegrænsen er ved tilslutning 

til bygherres TCP/IP-netværk. Se tegning 

A110589-E00-101. 

 

Programmering af PLC-styring er indeholdt i 

M01. Programmeringsoplæg for SCADA er inde-

holdt i M01. Se tegning A110589-E00-101. 

Indstøbningsdele: Boltegrupper for indstøbning leveres under M01 

og indstøbes under B01 

Fundamenter, dæk og plinte: Alle fundamenter (brovægt undtaget) støbes un-

der B01. Plinte større end 300x300 mm og  oplyst 

senest ved BD1 støbes under B01.  

Understopning af forplader, komponenter mv. 

udføres under de enkelte entrepriser. 

Udsparinger i vægge og dæk: Udsparinger i vægge og dæk større end Ø200 / 

200x200 mm udføres under B01 såfremt disse er 

oplyst senest ved BD1. Øvrige huller bores af den 

enkelte entreprenør efter forudgående accept fra 

byggeledelsen.  

Vægge, søjler, dæk og tag: Bygningskonstruktioner udføres under B01. 

Eventuelle indskudte dæk inkl. understøtninger 

som ikke er vist i tegningsmaterialet, skal udfø-

res af den enkelte entreprenør. 

Understøtninger: Alle proceskomponenter skal som udgangspunkt 

understøttes af den enkelte entreprenør, dvs. at 

last fra alle komponenter, rør, kanaler, trapper 
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og gallerier mv. skal understøttes direkte på be-

tongulv, dog undtaget fjernvarmerummet hvor 

enkelte rør tillades ophængt i stålspærene. Even-

tuelle udvekslinger for ophæng i fjernvarmerum-

met skal indeholdes af den enkelte entreprenør. 

Ophæng af ekspansionsbeholder 

2.2 M02 – ORC-anlæg 

For M02 gælder følgende entreprisegrænser: 

Termoolie: Tilslutninger for termooliekreds på ORC-unit 

Fjernvarme Tilslutninger for fjernvarmekreds på ORC-unit 

(kondensator). 

Elforsyning: Fordelingstavler (MCC) er indeholdt i M02 en-

treprisen. Entreprisegrænsen er tilslutning på 

bygherres hovedfordelingsanlæg. Se tegning 

A110-E00-102. 

Krafttilslutning: Tilslutning skinner på generatorbryder i bygher-

res hovedtavle. Grænseflade for kabler for sty-

ring- og beskyttelse er ligeledes på terminaler i 

hovedtavlen. Se tegning A110589-E00-102. 

SCADA PLC system for styring, regulering og overvåg-

ning af anlæg indeholdt i entreprisen er omfat-

tet af M02. Entreprisegrænsen er ved tilslutning 

til bygherres TCP/IP-netværk. Se tegning 

A110589-E00-102. 

 

Programmering af PLC-styring er indeholdt i 

M01. Programmeringsoplæg for SCADA er inde-

holdt i M02. Se tegning A110589-E00-102. 

Fundamenter, dæk og plinte: Alle fundamenter (brovægt undtaget) støbes un-

der B01. Plinte større end 300x300 mm og  oplyst 

senest ved BD1 støbes under B01.  

Understopning af forplader, komponenter mv. 

udføres under de enkelte entrepriser. 

Udsparinger i vægge og dæk: Udsparinger i vægge og dæk større end Ø200 / 

200x200 mm udføres under B01 såfremt disse er 

oplyst senest ved BD1. Øvrige huller bores af den 

enkelte entreprenør efter forudgående accept fra 

byggeledelsen.  
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Vægge, søjler, dæk og tag: Bygningskonstruktioner udføres under B01. 

Eventuelle indskudte dæk inkl. understøtninger 

som ikke er vist i tegningsmaterialet, skal udfø-

res af den enkelte entreprenør. 

Understøtninger: Alle proceskomponenter skal som udgangspunkt 

understøttes af den enkelte entreprenør, dvs. at 

last fra alle komponenter, rør, kanaler, trapper 

og gallerier mv. skal understøttes direkte på be-

tongulv, dog undtaget fjernvarme-rummet hvor 

enkelte rør tillades ophængt i stålspærene. Even-

tuelle udvekslinger for ophæng i fjernvarmerum-

met skal indeholdes af den enkelte entreprenør. 

Ophæng af ekspansionsbeholder  

2.3 M03 - Tilslutningsanlæg og hjælpeanlæg 

For M03 gælder følgende entreprisegrænser: 

Hovedkomponenter i bygning: Betonplinte (højde 10 cm) leveres under anden 

entreprise. 

Akkumuleringstank: Fundament for akkumuleringstank leveres un-

der anden entreprise. 

Afskæringshaner for tilslutning af fjernvarmerør 

(bygherreleverance). Tilslutning er indeholdt i 

M03. 

Kvælstofanlæg: Fundamenter for N2-generator i bygning. 

Rørforbindelse til akkumuleringstank. 

Signal 

Fjernvarmekreds: Fjernvarmetilslutninger på ORC-enhed. 

Fjernvarmetilslutninger på olie-/vand vekslere. 

Tilslutninger for fjernvarme ved afspærrings-

ventiler på akkumuleringstank. 

Tilslutninger af fjernvarmerør i jord for tilkob-

ling af fjernvarmenet (Nord og Syd) 

Elforsyning: Fordelingstavler (MCC) er indeholdt i M03 en-

treprisen. Entreprisegrænsen er tilslutning på 

bygherres hovedtavle. 

Kontrolsystem PLC system for styring, regulering og overvåg-

ning af anlæg indeholdt i entreprisen er omfat-

tet af M03. Entreprisegrænsen er ved tilslutning 

til bygherres TCP/IP netværk. 
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2.4 M04 - Kraner og løfteudstyr 

For M04 gælder følgende entreprisegrænser: 

2.4.1 Fliskran 

Kranbjælker for fliskran: Konsoller i flislager (leveres under anden entre-

prise men designes efter M04 specifikationer) 

Elforsyning: Leveringsgrænsen er ved tilslutning af forsy-

ningskabler til reparationsafbryder foran kra-

nens strømskinner. 

Kranstyring: PLC system for styring, regulering og overvåg-

ning er indeholdt i entreprise M04. Entreprise-

grænsen er ved tilslutning til bygherres TCP/IP 

netværk. 

2.4.2 Kedelsalskran 

Kranbjælker for kedelhalskran: Konsoller i kedelhal (leveres under anden entre-

prise men designes efter M04 specifikationer 

2.4.3  Kran i ORC-rum 

Kranbjælker for ORC kran: Konsoller i ORC rum (leveres under anden en-

treprise men designes efter M04 specifikatio-

ner) 

 

Elforsyning: Leveringsgrænsen er ved tilslutning af forsy-

ningskabler til reparationsafbryder foran kra-

nens strømskinner. 

 

2.5 M05 - Brovægt 

For M05 gælder følgende entreprisegrænser: 

Fundament: Brovægt leveres med fundament. (jord og led-

ningsarbejder leveres under anden entreprise). 

Elektrisk tilslutning: Samlebokse for vejeceller under brovægt 



 

http://projects.cowiportal.com/ps/A110589/Documents/03 Project documents/02_Maskinanlæg/Udbud/Fælles M01 M02 M03/Rettede dokumenter efter PQ/3 A110589-M00-

003 Særlige betingelser.docx 

     

SORØ BIOENERGI   12  

  

2.6 E01 - SRO-leverance, hovedstation 

For E01 gælder følgende entreprisegrænser: 

Elforsyning: Leveringsgrænsen er ved tilslutning af forsy-

ningskabler til Bygherres fordelingstavle. 

Understationer: PLC system for styring, regulering og overvåg-

ning er indeholdt i øvrige entrepriser. Entrepri-

segrænsen for E01 er ved tilslutning port af 

plc'er til TCP/IP netværk. 

2.7 E02 - Leverancen 

For E02 gælder følgende entreprisegrænser: 

Elforsyning: Leveringsgrænsen er ved tilslutning af forsy-

ningskabler til netselskabets terminaler ved 

skel. 

Understationer: PLC system for styring og overvågning af el-an-

lægget er indeholdt i entreprise E02. Entrepri-

segrænsen er ved tilslutning til bygherres 

TCP/IP netværk. 

Nettilslutning: Entreprisegrænsen er ved tilslutning til nets-

elskabets 10kV kabler. 

Generator: Entreprisegrænsen er ved terminaler på gene-

ratorbryder og klemmer for signalkabler. 

2.8 B01 - Bygningsentreprise 

For B01 gælder følgende entreprisegrænser: 

Ledninger under bygning: Alle ledninger, tomrør og føringsveje oplyst se-

nest ved BD1 under beton etableres under B01. 

Tilslutning til brønde etableret under B02 udføres 

under B01.  

Jordarbejder: Jordarbejder for bygninger udføres under B01. 

Jording af fundamenter: Jording af fundamenter udføres under B01, der 

etableres jordingsplinte for udligning under de 

enkelte entrepriser. Jordspyd etableres under 

E02 

Fundamenter, dæk og plinte: Alle fundamenter (brovægt undtaget) støbes un-

der B01. Plinte større end 300x300 mm og  oplyst 
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senest ved BD1 støbes under B01.  

Understopning af forplader, komponenter mv. 

udføres under de enkelte entrepriser. 

Udsparinger i vægge og dæk: Udsparinger i vægge og dæk større end Ø200 / 

200x200 mm udføres under B01 såfremt disse er 

oplyst senest ved BD1. Øvrige huller bores af den 

enkelte entreprenør efter forudgående accept fra 

byggeledelsen.  

Vægge, søjler, dæk og tag: Bygningskonstruktioner udføres under B01. 

Eventuelle indskudte dæk inkl. understøtninger 

som ikke er vist i tegningsmaterialet, skal udfø-

res af den enkelte entreprenør. 

Understøtninger: Alle proceskomponenter skal som udgangs- punkt 

understøttes af den enkelte entreprenør, dvs. at 

last fra alle komponenter, rør, kanaler, trapper 

og gallerier mv. skal understøttes direkte på be-

tongulv, dog undtaget fjernvarme-rummet hvor 

enkelte rør tillades ophængt i stålspærene. Even-

tuelle udvekslinger for ophæng i fjernvarmerum-

met skal indeholdes af den enkelte entreprenør. 

Ophæng af ekspansionsbeholder  

Trapper, værn, ristedæk mv.: Trappe til dæk over askerum samt trappe til kon-

densatpumpegrav i ORC-rum etableres under 

B01. Værn på dæk over askerum samt værn på 

gangpassage i ORC-rum etableres under B01.  

Ristedæk over kondensatpumpegrav i ORC-rum 

samt ristedæk over askegrube etableres under 

B01. 

Facader, riste mv.: Huller til rørgennemføringer, afkast, riste mv. i 

tag og facader som er oplyst senest ved BD1 

medtages under B01. Riste leveres under B01 og 

tilsluttes under den enkelte entreprise. Tag gen-

nemføringer i tag leveres af den enkelte entre-

prenør, men monteres under B01. 

Den enkelte entreprenør skal selv sørge for at 

(brand)lukke alle huller hvor igennem der denne 

fører rør, kanaler, kabler mv. 

Bygningsinstallationer: Alt el arbejde udføres under E02 undtaget intern 

fortrådning, tilslutning og idriftsættelse af de en-

kelte bygningsinstallationer. 

Slangevinder iht. brandplaner og brugsvandsin-

stallationer i procesrum etableres under B01.  

Procesrummene udføres uopvarmede, dog udfø-

res der kaloriefere for nødopvarmning af 
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procesrum hvis der er risiko for frostskader på 

procesudstyr hvis anlægget ikke er i drift. 

2.9 B02 - Modning af grund 

For B02 gælder følgende entreprisegrænser: 

Jord og belægninger: Jordarbejder for ledninger og belægninger udfø-

res under B02. Grusarealer iht. byggepladsplanen 

udføres under B02. Asfaltbelægninger udføres 

under B02.  

Ledninger i terræn: Alle ledninger i terræn udføres under B02, dog 

undtaget fjernvarme krydsning af motorvejen. 

Alle kabeltrækrør oplyst senest ved BD1 etable-

res under B02.  

B02 udfører jordarbejder for trækning af el kabler 

i jord. 
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3 Tidsplan 

Arbejderne skal påbegyndes og gennemføres i overensstemmelse med udbuds-

tidsplanen. 

Bodsbehæftede terminer fremgår af nedenstående:  

3.1 M01 

Der er bodsbehæftede terminer for: 

› Aflevering af byggedata, BD1 

› Levering af detailprojekt inklusive el- og styringsprojekt 

› Levering af hovedkomponenter 

› Afslutning af montagearbejder og gennemførelse af koldtest 

› Afslutning af 720 timers test 

3.2 M02 

Der er bodsbehæftede terminer for: 

› Aflevering af byggedata, BD1 

› Levering af detailprojekt inklusive el- og styringsprojekt 

› Levering af hovedkomponenter for henholdsvis gennem tag og gennem fa-

cade. 

› Afslutning af montagearbejder og gennemførelse af koldtest 

› Afslutning af 720 timers test 

› ORC-turbo-/generator kan levere 90% af fuld el leverance? 

3.3 M03 

Der er bodsbehæftede terminer for: 

› Aflevering af byggedata, BD1 

› Levering af detailprojekt inklusive el- og styringsprojekt 

› Levering af hovedkomponenter 
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› Afslutning af montagearbejder og gennemførelse af koldtest 

3.4 M04 

Der er bodsbehæftede terminer for: 

› Aflevering af byggedata, BD1 

› Levering af detailprojekt inklusive el- og styringsprojekt 

› Levering og indløft af hovedkomponenter 

› Afslutning af montagearbejder og gennemførelse af koldtest 

3.5 M05 

Der er bodsbehæftede terminer for: 

› Aflevering af byggedata, BD1 

› Levering af detailprojekt  

› Levering af hovedkomponenter 

› Afslutning af montagearbejder og gennemførelse af koldtest 

3.6 E01 

Der er bodsbehæftede terminer for: 

› Levering af detailprojekt  

› Levering af hovedkomponenter 

› Afslutning af montagearbejder og gennemførelse af koldtest 

3.7 E02 

Der er bodsbehæftede terminer for: 

› Levering af detailprojekt  

› Levering af hovedkomponenter 

› Afslutning af montagearbejder og gennemførelse af koldtest. 
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3.8 Arbejdsplaner for entrepriser 

I overensstemmelse med udbudstidsplanen skal entreprenørerne udarbejde ar-

bejdsplaner i form af en aktivitetslister med beskrivelse af de enkelte aktiviteter 

og rækkefølgen af disse. Beskrivelsen skal indeholde oplysning om varighed i ar-

bejdsdage. 
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4 Designgrundlag 

4.1 Systemdesign 

Det biomassefyrede ORC anlæg skal kobles til Sorø Fjernvarmes transmissions- 

og distributionsnet samt akkumuleringstank, som vist på det overordnede prin-

cipdiagram, Bilag A110589-M00-101. 

 

Figur 1 - Principdiagram – Entreprisegrænser (Bilag A110589-M00-101) 

 

Det biomassefyrede ORC anlæg skal designes for følgende el- og fjernvarmeef-

fekter (inklusive røggaskøling): 

El effekt, (brutto el-effekt): 0,95 MWel 

Fjernvarmeeffekt: 11 MJ/s 

Anlægget tilsluttes følgende rørsystemer: 

Ny transmissionsledning, sydgående (Entreprise M03) 

› Dimension: 2 x DN250 

› Trykklasse: PN16 

› Fremløbstemp., design: 80 °C 

› Returtemp., design: 40 °C 
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Distributionsledning, nordgående (Entreprise M03) 

› Dimension: 2 x DN150 

› Trykklasse: PN16 

› Fremløbstemp., design: 80 °C 

› Returtemp., design: 40 °C 

 

Akkumuleringstank (Entreprise M03) 

› Vandvolumen, netto: 1.100 m3 

› Tanktype: Atmosfærisk 

› Designtemp. (opladet): 98 °C 

› Designtemp., retur: 40 °C 

› Antal diffusorer: 2 stk. (top og bund) 

 

Anlægget skal forberedes for senere installering af eldrevet varmepumpeanlæg 

med tilhørende røggaskøling. Herved forventes en fremtidig røggastemperatur 

på 15 °C. 
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5 Garantier og bodsbestemmelser 

Anlægget skal designes i overensstemmelse med angivelser i dokumentet, ”De-

sign, miljø og garantidata”. 

5.1 Garantidata 

Tilbudsgiveren skal udfylde skemaer med garanti- og miljødata som specificeret 

i dokumentet, ”Design, miljø og garantidata”. 

5.2 Miljøforhold 

Kravene for alle miljøforhold som er fastsat af myndighederne skal ses som ab-

solutte. Manglende overholdelse giver bygherren ret til kassation af det samlede 

anlæg. 

Der er knyttet bod til manglende overholdelse af angivne garantier. Den sam-

lede bod for manglende overholdelse af garantiværdier kan ikke overstige 15 % 

af entreprisesummen. 

5.3 Øvrige driftsgarantier - M01 

5.3.1 Termisk effekt  

Måling af garanteret termiske effekt udføres i henhold til afsnit 9. 

Dersom den garanterede termiske effekt leveret til termooliekredsen ikke kan 

opfyldes vil dette udløse kompensationsbetaling fra entreprenør på 3 % af den 

samlede kontraktsum for hvert hele procentpoint den målte termiske effekt er 

lavere end den garanterede. 

5.3.2 Virkningsgrad  

Måling af garanteret virkningsgrad og garanteret afgiven effekt udføres i hen-

hold til afsnit 9. 

Dersom den garanterede totale og vægtede virkningsgrad ikke kan opfyldes vil 

dette udløse kompensationsbetaling fra entreprenør på 3 % af den samlede kon-

traktsum for hvert hele procentpoint den målte virkningsgrad er lavere end den 

garanterede. Den vægtede virkningsgrad udregnes således: 100 % belastning 

vægtes med en faktor 0,7 medens 75 %, 50 % og 25 % belastning vægtes hver 

med en faktor 0,1. 

5.3.3 Rådighedstid  

Anlæggets rådighed skal oplyses i timer for perioden 1. oktober til 30. april. I 

denne periode må der ikke være planlagte servicestop. 
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Såfremt anlæggets garanterede rådighedstid ikke kan opnås, skal leverandøren 

yde en kompensationsbetaling på 1,0 % af den samlede kontraktsum for hver 

påbegyndte 50 driftstimer, som den registrerede rådighedstid pr. år er mindre 

end den garanterede rådighedstid. Rådighedstiden skal eftervises for hele den 2-

årige afhjælpningsperiode. 

5.3.4 Forbrug, produktion og restprodukter 

Manglende overholdelse af garantier for forbrug, produktion og restprodukter 

kapitaliseres over en periode på 15 år ved en realrente på 5 %. Der forudsættes 

i den forbindelse forbrug/produktion ved 100 % last i 6.000 timer per år. En-

hedspriser for forbrugsstoffer og restprodukter som oplyst i ”Udbudsbetingelser” 

anvendes. Hvert forbrugsstof/restprodukt evalueres og kapitaliseres individuelt. 

Overholdelse af en garanti kan ikke overføres til en anden. 

Afslag i entreprisesummen er at betragte som erstatning for indtægtstab i an-

læggets levetid og vil fuldt ud blive fratrukket entreprisesummen. 

5.3.5 Garanteret NOX-emission 

Såfremt den garanterede NOX-emission ikke kan overholdes, skal leverandøren 

betale bod herfor. Bod beregnes som forskellen mellem garanteret og faktisk 

NOX-emission multipliceret med NOX-afgiften, som angivet i ”Udbudsbetingel-

ser”. Boden opgøres i DKK/år inklusive merafgift, og kapitaliseres over en peri-

ode på 15 år ved en realrente på 5 %. Opgørelsen udføres ved udløb af garanti-

perioden. 

Den samlede NOX-emission i kg/år opgøres ved hjælp af akkrediteret præstati-

onsmåling af NOX og røggasflow. Målingerne udføres som præstationsmåling i 

henhold til standardvilkårene i Godkendelsesbekendtgørelsen1. Præstationsmå-

lingen er en del af nærværende entreprise. 

5.3.6 Garanteret støvemission 

Såfremt den garanterede støvemission ikke kan overholdes, yder leverandøren 

en kompensationsbetaling på kr. 50.000 for hvert mg/Nm3 støv ved 6 % O₂ som 

den registrerede støvemission overstiger den garanterede støvemission. 

Støvemissionen opgøres ved hjælp af akkrediteret præstationsmåling af støv og 

røggasflow. Målingerne udføres som præstationsmåling i henhold til standardvil-

kårene i Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Præstati-

onsmålingen er en del af nærværende entreprise. 

                                                
1 Bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 suppleret af Bekendtgørelse nr. 1640 

af 2006 ”Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed” 
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5.4 Øvrige driftsgarantier - M02 

5.4.1 Eleffekt 

Måling af garanteret afgiven eleffekt udføres i henhold til afsnit 9. 

Dersom den garanterede eleffekt ikke kan opfyldes vil dette udløse kompensati-

onsbetaling fra entreprenør på 3 % af den samlede kontraktsum for hvert hele 

procentpoint den målte eleffekt er lavere end den garanterede.  

5.4.2 Virkningsgrad  

Måling af garanteret virkningsgrad udføres i henhold til afsnit 9. 

Dersom den garanterede totale og vægtede virkningsgrad ikke kan opfyldes vil 

dette udløse kompensationsbetaling fra entreprenør på 3 % af den samlede kon-

traktsum for hvert hele procentpoint den målte virkningsgrad er lavere end den 

garanterede. Den vægtede virkningsgrad udregnes således: 100 % belastning 

vægtes med en faktor 0,7 medens 75 %, 50 % og 25 % belastning vægtes hver 

med en faktor 0,1. 

5.4.3 Rådighedstid  

Anlæggets rådighed skal oplyses i timer for perioden 1. oktober til 30. april. I 

denne periode må der ikke være planlagte servicestop. 

Såfremt anlæggets garanterede rådighedstid ikke kan opnås, skal leverandøren 

yde en kompensationsbetaling på 1,0 % af den samlede kontraktsum for hver 

påbegyndte 50 driftstimer, som den registrerede rådighedstid pr. år er mindre 

end den garanterede rådighedstid. Rådighedstiden skal eftervises for hele den 2-

årige afhjælpningsperiode. 

5.5 Øvrige driftsgarantier - M03 

5.5.1 Termisk effekt  

Måling af garanterede optagne termiske effekt i fjernvarmekredsen via 

olie/vandvekslere, ORC-kondensator, etc. udføres i henhold til afsnit 9.  

Dersom den garanterede optagne termiske effekt i fjernvarmekredsen ikke kan 

opfyldes vil dette udløse kompensationsbetaling fra entreprenør på 3 % af den 

samlede kontraktsum for hvert hele procentpoint den målte termiske effekt er 

lavere end den garanterede. 
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5.6 Levetid mm 

Leverandøren skal levere sliddele for hele garantiperioden som en del af leve-

rancen. Såfremt de angivne garantier for levetid ikke overholdes, skal leveran-

døren som første initiativ udskifte komponenten til en kvalitet, der kan over-

holde garantien, uden omkostninger for bygherren. 

Såfremt dette ikke er muligt, skal leverandøren holde bygherren skadesløs for 

de meromkostninger, dette medfører over en periode på 15 år ved en realrente 

på 5 %. 
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6 HAZOP/Risikoanalyse 

For hver entreprise skal der afholdes HAZOP/risikoanlyse. Entreprenøren skal af-

holde HAZOP-møder med deltagelse af entreprenøren, repræsentanter for Byg-

herres driftsorganisation og Bygherres rådgiver. På møderne gennemføres 

HAZOP-analyser med henblik på at afdække alle potentielle risici i forhold til den 

planlagte procesmæssige drift. På HAZOP-møderne fastlægges nødvendige tiltag 

og justeringer, som er nødvendige for at forebygge og imødegå de identificerede 

risici. Det kunne eksempelvis være indbygning af supplerende instrumentering 

eller ventiler, eller foretage rørmæssige ændringer. 

HAZOP-møderne afholdes, så snart entreprenørens procesmæssige systemlay-

out (flowskemaer, P&I diagrammer, etc.) foreligger og så tidligt i projektforlø-

bet, at de på HAZOP-møderne aftalte tiltag og ændringer kan gennemføres uden 

konsekvens for entreprenørens tidsplan. 

Entreprenøren skal dokumentere de gennemførte HAZOP aktiviteter vedrørende 

egen entreprise. 

Det komplette baggrundsmateriale fra risikovurderinger og HAZOP møder skal 

afleveres med dokumentationen. 
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7 Myndighedsforhold 

Entreprenøren skal levere CE-mærkning med overensstemmelseserklæringen 

samt risikovurdering for det anlæg som er leveret under entreprisen. Som bilag 

til overensstemmelseserklæringen skal vedlægges komponenterklæringer for 

alle væsentlige komponenter. 

For den samlede leverance skal entreprenøren udfærdige en IIA erklæring i hen-

hold til Maskindirektivets krav. 

Risikovurderingen skal udarbejdes, som krævet i maskindirektivet, i overens-

stemmelse med DS/EN1050 for screening af risikoelementer efter DS/EN ISO 

12100-1 og DS/EN ISO12100-2 og efterfølgende evaluering af risiko af hvert 

element. 

For entreprise M01 skal der foretages en risikovurdering af eksplosionsfare efter 

ATEX direktivet (direktiv 1999/92/EF). Den komplette risikovurdering skal udle-

veres til bygherren. 

Entreprenøren skal desuden sørge for godkendelse hos bemyndiget organ. 

Entreprenøren skal levere drifts- og vedligeholdelsesdokumentation herunder 

detaljeret brugsanvisning i henhold til Maskindirektivets krav og overdrage kopi 

til bygherren ved aflevering. 

Entreprenøren skal ved indgåelse af leveringsaftaler med underleverandører 

sikre sig, at nødvendig dokumentation, herunder overensstemmelseserklærin-

ger, komponenterklæringer, brugsanvisninger (drifts- og vedligeholdelsesdoku-

mentation) samt, i fornødent omfang, fabrikantens risikovurderinger, stilles til 

rådighed for udarbejdelse af den samlede risikovurdering af leverancen. 



 

http://projects.cowiportal.com/ps/A110589/Documents/03 Project documents/02_Maskinanlæg/Udbud/Fælles M01 M02 M03/Rettede dokumenter efter PQ/3 A110589-M00-

003 Særlige betingelser.docx 

     

SORØ BIOENERGI   26  

  

8 Brændsler 

Anlægget skal designes til anvendelse af forskellige typer brændsler med fokus 

på neddelt have- og parkaffald (HPA). Anlægget skal driftes med 100% HPA. 

Udover dette skal anlægget også kunne driftes med 100% skovflis eller et vil-

kårligt miks af brændselstyperne i tilfælde af svigt i leverancen af HPA. 

8.1 Have- og parkaffald (HPA) 

Bygherren vil producere HPA brændsel på eget sorteringsanlæg, hvor have-

/parkaffald vil blive sorteret/siet til en kvalitet i størrelsesområdet 25mm – 150 

mm. HPA kan dog indeholde stikkere på op til 300 mm. 

Vægtfylden vil ligge på ca. 265 kg/m³. 

HPA vil have en fugtighed på mellem 20% og 40% af totalvægten. 

Askeindhold kan variere op til ca. 20% (vægt). 

En typisk sammensætning af HPA fremgår af nedenstående brændselsanalyse. 

 

Figur 2 Brændselsanalyse, HPA 
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8.2 Skovflis 

Der forventes en fliskvalitet svarende til kvalitet "grov" jf. Videncenter for Halm- 

og Flisfyring, Videnblad nr. 160. Flisen kan tillige indeholde stikkere på op til 300 

mm længde. 

Skovflis vil have en fugtighed på mellem 30% og 55% af totalvægten. 

Skovflis vil have en sammensætning og brændværdi svarende til nedenstående 

skema ”Videncenter for Halm- og Flisfyring, Videnblad nr. 106”. 

 

Parameter Enhed Indhold  

Hydrogen, H % 6,2 

Kulstof, C % 50 

Oxygen, O % 43 

Aske % 1,0 

Svovl, S % 0,05 

Nitrogen, N % 0,3 

Klor, Cl % 0,02 

Silicium, Si % 0,1 

Aluminium, Al % 0,015 

Jern, Fe % 0,015 

Calcium, Ca % 0,2 

Magnesium, Mg % 0,04 

Natrium, Na % 0,015 

Kalium, K % 0,1 

Fosfor, P % 0,02 

Brændværdi, nedre tør MJ/kg 19,4 

Tabel 1 Brændselssammensætning, skovflis 

Alle procentangivelser er angivet som procent af tørstof. Brændværdi er angivet 

på tørstofbasis. 
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9 Garantiprøver og afhjælpningsperiode 

Leverandøren skal oplyse, når anlægget er fuldt ud testet (kold test, varm test 

og funktionstest) og klar til afholdelse af prøvedrift og garantiprøve. Bygherren 

vurderer på det foreliggende grundlag, herunder eventuelle mangler i leveran-

cen, hvorvidt anlægget vurderes klar til gennemførelse af prøvedrift og garanti-

prøve. 

Ved garantiprøver skal garanterede ydelser eftervises af uvildigt institut efter 

forud godkendt prøveprogram og akkrediterede målinger. 

Garantiprøve for eftervisning af anlæggets ydelse består af en 24-timers fuld-

lasttest og afholdes dels i forlængelse af 720 timers prøvedrift. 

Omkostninger til disse målinger, herunder garantimålinger af ydelse og forbrug, 

støjmålinger (interne og eksterne), miljømålinger (røggas- og spildevandsemis-

sioner) er inkluderet i entreprisen. Leverandøren skal skriftligt præsentere resul-

tater af målinger for bygherrens kommentering. 

9.1 SRO- fabriksafprøvning (FAT) 

Forud for installation, test og idriftsættelse af leverancen under E01, skal der af-

holdes en fabriksafprøvning af SRO-anlægget. I fabriksprøven skal der deltage 

repræsentanter for såvel SRO-leverandøren som proces og driftsansvarlige fra 

leverandøren af M01, M02, M03, M04 og M05. Bygherren og dennes rådgiver 

skal indbydes til at deltage i fabriksafprøvningen med minimum 10 dages varsel. 

Fabriksafprøvning omfatter en komplet afprøvning af SRO-anlæggets standard-

enheder, funktioner og kommunikation på det samlede anlæg før afsendelse. 

9.2 Idriftsættelsesplan 

Entreprenøren udarbejder og fremsender til godkendelse hos tilsynet senest 1 

måned før planlagt idriftsættelse en "Idriftsættelsesplan", der nærmere fastlæg-

ger procedurer for gennemførelse af idriftsættelsen efter nedenstående retnings-

linjer. 

9.3 Test af anlægget inden opstart 

Når den mekaniske og elektriske montage af anlægget er tilendebragt, skal en-

treprenøren udføre en gennemgribende koldtest, funktionstest og varmtest af 

den samlede leverance iht. Idriftsættelsesplanen. 

Som en del af kold- og funktionstest skal optagen- og afgiven effekt/strøm kon-

trolleres og dokumenteres for samtlige enheder. 

Under kold- og funktionstest skal der udarbejdes lister med parameter og øvrige 

indstillingsværdier for samtlige relevante komponenter. 
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Entreprise M01, M02, M03, M04 og M05 skal hver teste deres leverance inklusiv 

tilhørende SCADA-funktioner, som betjeningsbilleder, alarmer, kurvevisninger, 

rapporter osv. 

9.4 Varmtest 

Varmtest af anlægget må ikke igangsættes, før der foreligger en midlertidig 

ibrugtagningstilladelse fra kommunen. Desuden skal entreprenøren i god tid 

forud gøre byggelederen opmærksom på, at der ønskes foretaget varmtest af 

anlægget. 

Forud for den midlertidige ibrugtagningstilladelse skal den enkelte entreprenør 

have afsluttet alle brandtekniske arbejder, herunder brandlukninger omkring 

rør, kabler m.v.  

 

9.5 Opstart og indregulering 

Når koldtest, funktionstest og varmtest er gennemført, skal entreprenøren ind-

regulere anlægget, således at der opnås stabil drift, og anlægget kan indgå i 

kontinuerlig el- og varmeproduktion. 

I opstarts- og indreguleringsperioden skal anlægget driftes under entreprenø-

rens ansvar. Det forudsættes dog, at bygherren stiller personale til rådighed i 

dagtimerne, dels som en del af oplæring i driften af anlægget, dels for styring af 

samdrift med den øvrige fjernvarmeforsyning. 

Brændsel for opstart og konditionsmæssigt brændsel for ydelses- og virknings-

gradstest stilles til rådighed af bygherren. 

9.6 Kontinuerlig prøvedrift (720 timer) 

Efter opstart og indregulering gennemføres en prøvedriftsperiode på 720 timer, 

hvor entreprenøren og driftspersonalet deltager. I første halvdel af prøvedrifts-

perioden anvendes 100 % HPA jævnfør afsnit 8.1 og i den resterende del af prø-

veperioden anvendes 100% skovflis. Ved skift af brændsel skal der tages behø-

rigt hensyn til indreguleringen af anlægget. 

I prøvedriftsperioden registreres de fejltilstande, der eventuelt måtte komme, og 

de placeres i kategorier: 

 

1 Selvforskyldte fejl 

2 Systemresponser 

3 Tilfældige fejltilstande 
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4 Generelle fejltilstande 

Ad 1. Selvforskyldte fejltilstande kan være situationer, hvor forudsætnin-

gerne for korrekt drift ikke er opfyldt.  

Ad 2. Systemresponser kan skyldes uhensigtsmæssig brug, f.eks. kortvarig 

overlast af anlægget. 

Ad 3. Tilfældige fejltilstande kan eksempelvis være spændingsudfald med 

fejltilstande til følge. 

Ad 4. Generelle fejltilstande, som kan/bør/skal udbedres for at opnå en stabil 

driftssikkerhed. 

Resultatet af ovenstående er en optimering af anlægget, således at systemfejl 

elimineres, og anlæggets funktion optimeres og risici for driftsforstyrrelser redu-

ceres. 

Det er kun fejltilstande af kategori 4, der kan lægges anlægget til last. Der må 

i prøveperioden kun forekomme i alt 4 af disse fejl. Hvis prøvedriften ikke opfyl-

der disse betingelser, skal anlægget bringes i konditionsmæssig stand, og prø-

vedriften forlænges indtil der indenfor tidsperioden maksimalt forekommer 4 

fejl. 

Under hele idriftsættelsen og prøvedriften skal entreprenøren dagligt føre log-

bog, hvori hændelser og driftsstatus noteres af såvel entreprenørens som byg-

herrens driftspersonale. Logbog kan suppleres med udskrifter fra SRO-anlægget. 

9.7 Garantiprøve 

Efter godkendt prøvedriftsperiode gennemføres garantiprøver af uvildigt institut 

betalt af entreprenøren. Instituttet foreslås af entreprenøren og godkendes af 

bygherren. Garantiprøver udføres i forlængelse af prøvedriftsperioden. 

Eftervisning af ydelse foregår ved en prøve af min. 2 timers varighed for hvert 

lasttilfælde. Anlægget skal holde de garanterede ydelser i prøveperioden.  

Forslag til anvendelse af måleinstrumenter med angivelse af målenøjagtigheder 

m.m. opstilles af entreprenøren og godkendes af bygherren.   

Eftervisning af garanterede ydelser foregår efter forudgående godkendt prøve-

program i henhold til relevant norm. 

Eftervisningen foregår ved følgende belastninger: 

100 % - 75 % - 50 % - 25 %  

Entreprenøren foranlediger garantiprøven rapporteret, og fremsender rapport til 

bygherren for godkendelse. 
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Hvis prøverne ikke kan give et tilfredsstillende resultat, skal anlægget bringes i 

konditionsmæssig stand, og fornyede garantiprøver afholdes. Eventuelle om-

kostninger i den forbindelse, herunder omkostninger til uvildigt måleinstitut af-

holdes af leverandøren. 

Eventuel bod for manglende ydelse fastlægges på baggrund af data fra garanti-

prøven. 

9.7.1 M01 - emission 

Udover ovennævnte krav vedrørende garantiprøver gælder for M01, at garante-

rede emissionsdata eftervises og rapporteres af akkrediteret firma ved alle 

ovennævnte lasttilfælde. 

9.7.2 M01 - spildevand 

Udover ovennævnte krav vedrørende garantiprøver gælder for M01, at garante-

rede spildevandsdata eftervises og rapporteres af akkrediteret firma. 
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10  Oplysninger om bygningen 

For indbygning af maskinanlægget henvises til vedlagte 3D-model og plan- og 

snittegninger. 

Bygningens overordnede geometri er fastlagt og fremgår af vedlagte tegninger 

og 3D-model. Af tegningerne fremgår oplæg til rumdisponering.  

Der er på tegningerne anført muligheder for etablering af eksempelvis blæser-

rum og indskubberdæk, men disse vil afhænge af entreprenørens indretning og 

disponering i rummene.  

Entreprenøren gøres opmærksom på at der i flere af rummene vil være behov 

for opsætning af komponenter og føringsveje mv. fra flere entreprenører og den 

enkelte entreprenør kan således ikke påregne at råde alene over de enkelte 

rum. Der henvises til vedlagte tegninger for overordnet disponering af de en-

kelte rum samt "Tekniske specifikationer" for de enkelte entrepriser.  

De vedlagte tegninger af bygningen er udarbejdet på dispositionsforslags niveau 

og vil blive færdigprojekteret og udbudt i forbindelse med modtagelse af BD0 og 

BD1 fra de vindende entreprenører. De enkelte entreprenører må derfor påregne 

at der vil kunne ske justeringer til bygningens endelige udformning, herunder 

placering af porte, dimensioner på konstruktioner mv. efter indgåelse af kon-

trakt med bygherre.  

På tegningsmaterialet er der angivet en række mål og koter markeret med en * 

(stjerne). Disse mål og koter er vurderet af rådgiver, men kan tilpasses den en-

kelte leverandørs design og layout. Oplæg til ændringer skal fremgå af entrepre-

nørens tilbud og BD0.  

Kedelhallen er på tegningerne vist med en indvendig fri bredde på 12 m. Så-

fremt ovn og kedelleverandøren (entreprise M01) har behov for mere plads i 

bredden vil bygherre kunne acceptere at kedelhallen udvides i hele kedelhallens 

længde i østlig retning. Såfremt ovn- og kedelleverandøren ønsker en udvidelse 

på mere end 2 m må leverandøren påregne at der vil komme en søjlerække ned 

igennem kedelhallen svarende nogenlunde til placering af de på tegningerne vi-

ste søjler (ca. modullinje F). En udvidelse på mere end 2 m i bredden vil med-

føre at der ikke vil være krandækning øst for den søjlerække. En udvidelse af 

kedelhallen vil blive kapitaliseret jf. afsnittet ”Udbudsbetingelser”. 

Bygningen kan ikke laves højere end vist på tegningerne, men bygningens højde 

vil blive reduceret hvis layout fra M01 tillader det. En reduktion af bygningens 

højde vil blive fastlagt af bygherre og rådgiver. En reduktion af kedelhallens og 

dermed bygningens højde vil grundet bygningens udseende og geometri også få 

indflydelse på den indvendige rumhøjde i de øvrige rum. Bygherre vil i videst 

mulige omfang forsøge at tage hensyn til de enkelte entrepriser i forbindelse 

med en eventuel reduktion af bygningens højde således at alle entrepriser får 

fornuftige pladsforhold.  
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Entreprenøren skal i sit design tage højde for at porte vil blive udført som led-

hejseporte og at disse kræver et frirum over portåbningen (ca. 400 mm i dyb-

den og portens højde + 20 % i højden). Dette frirum er ikke tegnet på de ved-

lagte tegninger, 

Alle støjende enheder placeres enten i separate rum eller støjisoleres med bul-

derhuse af entreprenøren for den pågældende støjende enhed. 

Entreprenøren for den aktuelle entreprise skal etablere gallerier for god og sik-

ker betjening af samtlige komponenter i entreprisen. I designfasen skal priorite-

res at gallerier udføres i samme niveauer, således unødvendige niveauforskelle 

undgås. 

Procesanlægget skal være selvbærende og fastgørelse af komponenter (røggas-

kanaler, luftkanaler, gallerier, fjernvarmerør m.v.) til bygningsdele må ikke finde 

sted. Bæringer/understøtninger af maskindele skal medmindre andet aftales en-

ten føres til entreprenørens egen entreprise eller til fundamenter/plinte i gulv.  

I fjernvarmerummet kan rør eventuelt hænges fra tagkonstruktionen. Såfremt 

dette ønskes, skal det klart fremgå af tilbuddet. Laster skal fremgå af byggedata 

(BD0). 

Føringsveje for installationer (el, brugsvand og trykluft) kan fastgøres til byg-

ningsdele. 

Brandstrategirapport med tilhørende brandplaner og -snit jf. dokumentfortegnel-

sen er gældende. Den enkelte entreprenør er ansvarlig for overholdelse af dette 

i forhold til egen entreprise og egne installationer. 
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11 Bestemmelser vedrørende 

byggepladsen 

Nærværende afsnit indeholder udelukkende generelle oplysninger og påbud gæl-

dende for alle entreprenører. 

Fravigelser eller tilføjelser skal i hvert enkelt tilfælde aftales mellem den enkelte 

entreprenør og byggeledelsen. 

Specifikation af de enkelte ydelser er angivet i beskrivelsen for det arbejde, 

hvorunder de ønskes udført og afregnet. 

"M og E entreprenørerne kan ikke forvente 100 % tætte bygninger når de star-

ter på pladsen. Facader og tage vil som udgangspunkt forsøges gjort tætte, men 

sammenbygninger med naborum kan medføre at der ikke er helt tæt. Vand og 

træk vil være vilkår som M og E entreprenørerne selv vil skulle håndtere. Byg-

herre vil i et vist omfang bekoste interimslukninger for sikring af en vis frem-

drift, men M og E kan ikke regne med 100 % lukning." 

Entreprenøren skal påregne at udførelse og færdiggørelse af bygningerne pågår 

sideløbende med egne arbejder jf. udbudstidsplanen. 

Til orientering og til brug for tilrettelæggelse af arbejdet kan oplyses at etage-

dæk i bygningen ud over de maskinkomponenter der oplyses om i BD0 og BD1 

som udgangs-punkt dimensioneres for en karakteristisk fladelast på 5,0 kN/m².  

Fundamenter og terrændæk er ikke dimensioneret for last fra mobilkraner og 

så-fremt der er behov for etablering af midlertidige fundamenter , skal entrepre-

nøren selv medtage disse i sin ydelse og tilbud. 

11.1 Varmt arbejde 

Den enkelte entreprenør skal selv sørge for brandvagt iht., Dbi vejledning 10 

ved udførelse af varmt arbejde. Udgifter til dette skal være indeholdt i tilbuddet. 

11.2 Beliggenhed og adgangsforhold 

 

Byggepladsens beliggenhed, samt adgang til byggepladsen fremgår af vedlagte 

Byggepladsplan. 

Der etableres byggepladshegn omkring byggegrunden under bygge- og anlægs-

entreprisen. Entreprenøren er uanset dette ansvarlig for eventuel beskadigelse, 

tyveri, hærværk mv. af komponenter indtil entreprisens aflevering.  

Bygge- og anlægsentreprenøren etablerer og vedligeholder de på byggeplads-

planen viste fælles adgangs- og redningsveje, herunder snerydning. 
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11.3 Arbejdstid og støj 

Arbejde på byggepladsen skal som hovedregel foretages i tidsrummet 7 – 18 på 

hverdage. Arbejde herudover kan undtagelsesvis ske efter nærmere aftale med 

bygherren. 

Vedr. støj henvises til støjkrav i design-, miljø- og garantidata. 

Entreprenøren må påregne at særligt farlige arbejder skal udføres uden for nor-

mal arbejdstid af hensyn til de øvrige entrepriser på pladsen. Entreprenøren skal 

have medtaget udgifter her til i sit tilbud.  

11.4 Skure 

Den enkelte entreprenør skal sørge for opstilling af mandskabsskure til eget 

mandskab. Disse mandskabsskure skal indeholde toiletter, omklædnings-, va-

ske- og brusefaciliteter i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørel-

ser. Efter endt brug skal entreprenøren selv fjerne disse. 

Velfærdsforanstaltninger for mandskabet hører under den enkelte entreprise 

inkl. eventuel tilslutning af afløb, vand og el til de enkelte skure til fælles inte-

rims installationer i skurbyområde, som er etableret af bygherre i anden entre-

prise.  

Under anden entreprise etableres grusareal til skurby som angivet på bygge-

pladsplanen. Der reserveres plads for opstilling af 2 mandskabsvogne pr. entre-

prise. Såfremt den enkelte entreprenør har behov for flere vogne tilstræbes det 

at disse kan placeres i terræn, men entreprenøren må påregne at skurvogne ud 

over 2 stk.  pr. entreprise skal monteres i flere niveauer. Entreprenøren skal 

medtage udgifter hertil inkl. adgangstrapper mv. I området til skurby vil der 

være mulighed for at den enkelte entreprenør kan tilslutte kloak, vand og el. 

Den enkelte entreprenør er selv ansvarlig for etablering, sikring og nedtagning 

af tilslutningerne og dette skal være indeholdt i entreprenørens tilbud.  

Skurenes placering skal i øvrigt godkendes af byggeledelsen. 

Under anden entreprise retableres arealet til skurbyen. Såfremt den enkelte en-

treprenør har behov for etablering af yderligere arealer til skurby skal dette 

være indeholdt i entreprenørens tilbud, herunder retablering af de benyttede 

arealer. Inddragelse af yderligere arealer end de på byggepladsplanen viste må 

kun ske efter aftale med byggeledelsen. 

Der vil ikke blive givet tilladelse til opstilling af campingvogne, og der må ikke 

overnattes ej heller nydes alkohol på byggepladsen. Overtrædelse af dette med-

fører øjeblikkelig bortvisning. Rygning må kun forgå i afmærket areal i henhold 

til byggepladsplanen. 

Rengøring og vedligehold af skure sker på den enkelte entreprenørs foranled-

ning. 
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Entreprenøren må påregne at skulle flytte oplag og skure i forbindelse med at 

belægningsarbejder skal afsluttes sidst i entrepriseperioden. Entreprenøren skal 

have indregnet udgifter her til i sit tilbud.  

11.5 Vand 

I områder med byggepladsskure etableres fælles interims vandforsyning af byg-

herre i anden entreprise. Tilslutninger af vandledninger til mandskabsvogne 

samt vandledninger til arbejdsområder leveres, monteres og frostsikres i nød-

vendigt omfang af den enkelte entreprenør. 

Der vil blive etableret stik for byggepladsvand ved bygningen som vist på byg-

gepladsplanen. Den enkelte entreprenør skal selv sørge for at trække bygge-

pladsvand hen til sit respektive arbejdsområde hvis der er behov her for.  

Vandforbruget betales af bygherren. 

11.6 El 

I takt med byggeriet opsættes byggestrømstavler af de enkelte entreprenører. 

Levering og montering af en fælles byggepladsinstallation sker på bygherrens 

foranledning. 

Entreprenøren skal i forbindelse med afgivelse af tilbud angive krav til el-forsy-

ning. 

De enkelte entreprenører skal ophænge alle kabler på stolper i en højde, så de 

ikke er til gene for byggepladsen og de øvrige entreprenører. 

El-forbrug vedrørende entreprisen betales af bygherren. 

Under entreprise B02 opsættes en hovedtavle ved bygningen og en undertavle 

ved skurbyen, placering som vist på byggepladsplanen.  

11.6.1 Byggepladsbelysning 

I anden entreprise etablerer Bygherren orienteringsbelysning i fælles områder 

og ved adgangsveje. 

Den enkelte entreprenør skal selv etablere og vedligeholde arbejdsbelysning 

(belysning af arbejdssteder). Arbejdsbelysningen skal overholde Arbejdstilsynets 

krav til belysningsstyrke og blændfrihed. 

Den enkelte entreprenør skal selv etablere og vedligeholde orienteringsbelysning 

af egne arealer for materiale- og materieloplag og ved egne skure. 
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11.7 Telefon og internetforbindelse 

Bygherren etablerer ikke telefon og forbindelse til internettet på pladsen. 

11.8 Parkering 

Parkering af private biler skal ske ved skurbyen. Entreprenørens øvrige biler og 

maskiner skal parkeres på arealet for materiale- og materieloplag jf. bygge-

pladsplanen. 

Det tillades ikke at der parkeres på adgangs- og redningsveje eller på arbejds-

områderne ved bygningen.  

11.9 Renholdelse 

Byggeplads og bygninger skal under arbejdets udførelse holdes i ryddelig stand 

og renholdes således, at alle arbejder kan udføres uden gener. Den enkelte en-

treprenør har ansvaret for den daglige oprydning efter egne arbejder. 

Bygherre etablerer fælles affaldshåndtering. Containere placeres efter nærmere 

aftale på byggepladsen. Entreprenøren skal selv forestå transport af affald fra 

arbejdsstedet til container samt sortere dette. Der opstilles følgende containere: 

- Indendørs/Rent træ 

- Småt brændbart 

- Pap 

- Metal 

- Husholdning 

Entreprenøren er selv ansvarlig for håndtering og bortskaffelse af affaldstyper 

der ikke kan indgå i den af bygherre etablerede fælles affaldshåndtering. Alle 

omkostninger for fjernelse af affald for egne arbejder der ikke kan indgå i den 

fælles affaldshåndtering skal indeholdes i de respektive entrepriser, herunder 

evt. deponiafgifter eller transportomkostninger. 

Byggeledelsen vil på byggemøderne registrere, om den løbende oprydning og 

rengøring sker på tilfredsstillende måde i de enkelte områder. Såfremt byggele-

delsen skønner, at oprydningen og rengøringen er utilstrækkelig, vil den med 1 

dags varsel iværksætte den nødvendige oprydning og rengøring. Byggeledelsen 

fastsætter suverænt, hvordan udgifter til varslet oprydning og rengøring skal 

fordeles mellem de entreprenører, der arbejder i området. 

Alt affald skal fjernes i takt med, at det fremkommer. Hver enkelt entreprenør 

skal dagligt foretage oprydning efter eget arbejde, og er forpligtet til dagligt at 

fjerne sit affald fra bygningen og byggepladsen. Ved uenighed afgør byggeledel-

sen suverænt, om affald er til gene for andre. 

Affaldet skal sorteres i de anviste affaldskategorier og anbringes i de respektive 

affaldscontainere, opstillet af bygherre. 
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Alt kemikalieaffald, herunder emballage, skal fjernes fra pladsen af den enkelte 

entreprenør i henhold til affaldsregulativet. 

Kemikalieaffald, der ikke fjernes, vil blive fjernet på byggeledelsens foranled-

ning, og udgifterne hertil vil blive pålagt den/de entreprenør(er), der er årsag til 

forholdet. Tilsvarende vil udgifter i forbindelse med fejlanbragt affald blive pålagt 

den entreprenør, der er årsag til forholdet. 

Affald fra byggepladsen bortkøres efter behov af bygherre. 

11.10 Prioritering af arbejder samt stilladser, kraner 
m.v. 

I områder, der er fælles arbejdsplads for flere entreprenører, afgør byggeledel-

sen prioriteringen af de enkelte arbejder. 

Entreprenøren skal forvente at flere faggrupper og entreprenører arbejder i 

samme område på en gang og skal tåle dette. Entreprenøren skal ligeledes for-

vente at arbejde inden for et givent område skal udføres og færdiggøres af flere 

omgange af hensyn til de øvrige entreprisers fremdrift.  

Den enkelte entreprenør etablerer de stilladser, kraner m.v. der er nødvendige 

for sit eget og sine underentreprenørers arbejder. Der vil ikke blive opstillet kra-

ner eller stilladser til fælles afbenyttelse. 

Den enkelte entreprenør har det fulde ansvar for egne stilladsers, kraners, red-

skabers og maskiners godhed og egnethed, samt at disse er i overensstemmelse 

med gældende sikkerhedsregler, herunder: 

• Hvor der arbejdes i forskelligt niveau, skal den entreprenør, som lader ar-

bejdet udføre over andre, beskytte underliggende arealer mod nedstyrtende 

genstande, samt sikre at materialer m.v. er anbragt således, at de ikke kan 

rives ned af vinden. 

• Såfremt der benyttes kran eller andet hejseværk, skal entreprenøren skrift-

ligt redegøre for opstilling, brug og vedligehold, før kran/hejseværk tages i 

brug. 

Kraner, stilladser, løbebroer, skærme m.v. skal opstilles således, at de ikke vir-

ker til gene for andre entreprenører. 

Opstilling af stilladser og kraner må kun ske efter aftale med byggeledelsen. 

Stilladser opstillet under egen entreprise skal tillades anvendt af øvrige entrepri-

ser såfremt byggeledelsen skønner at dette kan udføres uden væsentlig gene for 

den entreprenør der har opstillet stilladset og såfremt det ikke medfører øgede 

udgifter  for entreprenøren.  
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Maskinsalskraner i hhv. kedelhal og ORC-rum tilstræbes idriftsat forud for mon-

tagestart på entreprise M01 og M02. Kranerne vil fra de er idriftsat kunne an-

vendes af entreprenørerne til montagearbejder og løft af mindre komponenter.  

11.11 Montage af hovedkomponenter 

Entreprenørerne kan ikke påregne at råde fuldstændigt over de enkelte rum og 

må tåle øvrige entreprisers arbejder jf. afsnit 11.10. 

Den enkelte entreprenørs montage af hovedkomponenter er planlagt således: 

M01 – De komponentbærende betonkonstruktioner inden for montageområdet 

er støbt og har tilstrækkelig bæreevne inden komponenterne monteres. Bygge-

arbejderne påtænkes i nødvendigt omfang afbrudt inden for montageområdet 

når hovedkomponenterne monteres, tidsplanen angiver tidspunkt og periode for 

montagen. Alle hovedkomponenterne påtænkes monteret med mobilkran place-

ret vest for kedelhallen som vist på byggepladsplanen.  

Efter montage af hovedkomponenter vil entreprise B01 montere stål, tag og fa-

cader over flislager og kedelhal jf. tidsplanen.  

M02 - De komponentbærende betonkonstruktioner inden for montageområdet er 

støbt og har tilstrækkelig bæreevne inden komponenterne monteres. Byggear-

bejderne påtænkes i nødvendigt omfang afbrudt inden for montageområdet når 

hovedkomponenterne monteres, tidsplanen angiver tidspunkt og periode for 

montagen. Stålkonstruktionen, tag og facader forventes tilnærmelsesvise afslut-

tede når hovedkomponenterne skal monteres. Der påtænkes udført en montage-

åbning i taget over generatoren. Montageåbningen vil ikke blive lukket før gene-

ratoren er indløftet og entreprenøren må påregne at taget først skal lukkes når 

generatoren er monteret. Øvrige komponenter til ORC anlægget forventes mon-

teret/indbakset via de på tegningerne viste porte i facaden.  

M03 - De komponentbærende betonkonstruktioner inden for montageområdet er 

støbt og har tilstrækkelig bæreevne inden komponenterne monteres. Stålkon-

struktionen, tag og facader forventes tilnærmelsesvise afsluttede når montage-

arbejdet for M03 går i gang i fjernvarmerummet. Alle komponenter, rør mv. for 

montage i fjernvarmerummet vil skulle monteres via de på tegningerne viste 

porte. Det på påregnes at der også vil pågå montagearbejder ved entreprise 

M01 i fjernvarmerummet. 

Varmeakkumuleringstanken (VAK) påtænkes monteret/opsvejst når facadear-

bejdet til flislageret er afsluttet. Fundament for VAK samt fundament for stålsøj-

ler omkring VAK påtænkes udført inden montage af VAK opstartes. Når VAK er 

opsvejst, isoleret og beklædt monteres stålkonstruktion og facade omkring VAK 

af entreprise B01. 
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11.12 Materialeoplag og -transport 

Den enkelte entreprenør skal selv forestå al transport til og fra, samt på bygge-

pladsen. Aflæsning og transport af materialer skal ske hensynsfuldt for at undgå 

beskadigelser af egne og andres materialer eller på bygværker og belægninger. 

Under anden entreprise vil der til hver entreprise blive etableret et areal for ma-

teriale- og materieloplag som vist på byggepladsplanen. Herudover etableres der 

fælles adgangs- og redningsvej omkring bygningen samt til skurby og parkering. 

De viste oplagsarealer vil blive udført med afrettet 200 mm stabilt grus. Sneryd-

ning, vedligeholdelse og eventuel indhegning af oplagsarealer skal være inde-

holdt i den enkelte entreprenørs tilbud. 

Der vil øst for kedelhal og syd for ORC blive etableret et areal for opstilling af 

mobilkran for indløft af hovedkomponenter under entreprise M01 og M02. Disse 

arealer samt de fælles adgangsveje der etableres, vil blive udført i min. 350 mm 

bundsikring og 175 mm stabilgrus. Såfremt den enkelte entreprenør belaster de 

grusbelagte arealer mere end de kan holde til særligt i forbindelse med indløft af 

hovedkomponenter skal den enkelte entreprenør udlægge køreplader for beskyt-

telse af de grusbelagte arealer.  

Øvrige arealer som entreprenøren måtte finde nødvendige for gennemførelse af 

sine arbejder skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. 

Entreprenøren skal selv sørge for retablering af grusbelagte arealer ved beskadi-

gelse af disse. 

Entreprenøren er ansvarlig for forsvarlig oplægning af egne materialer på bygge-

pladsen, herunder også beskyttelse mod nedbør, frost, vind og sollys. 

Bygninger tillades ikke benyttet til materialeoplag. 

Den enkelte entreprenør skal selv sørge for eventuel etablering af midlertidige 

fundamenter i forbindelse med opstilling af kraner mv. Alle midlertidige kon-

struktioner skal fjernes medmindre andet aftales med byggeledelsen. 

11.13 Skiltning 

På skure skal skiltes med firmanavn til orientering for leverandører og andre. 

11.14 Slutrengøring 

Inden aflevering af den enkelte entreprise udfører den pågældende entreprenør 

komplet slutrengøring, således alle komponenter fremstår nye og rene.   
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12 Afhjælpningsperiode  

Aflevering finder sted efter modtagelse og godkendelse af komplet dokumentati-

onsmateriale, godkendt udbedring af mangler og godkendt prøverapport for ga-

rantiprøver. Anlægget skal her fremstå uden væsentlige mangler. 

Den 2-årige afhjælpnings- og garantiperiode starter ved afleveringstidspunktet. 

Entreprenøren skal i afhjælpningsperioden, uden udgift for bygherren, rette en-

hver fejl og mangel, som viser sig på nogen del af de leverede dele og det ud-

førte arbejde. 

Alle fejl og mangler rettes inden for 7 kalenderdage. Alvorlige fejl og mangler, 

som forringer anlæggets drift eller sikkerhed skal udbedres inden for 24 timer. 

Leverandøren skal uanset stille med kvalificeret servicetekniker på pladsen in-

denfor 24 timer på bygherrens foranledning. Bygherren afgør om sådanne fejl 

skal bedømmes som alvorlige. 

Kræver fejlen øjeblikkelig afhjælpning, som entreprenøren ikke kan gennemføre, 

er bygherren berettiget til selv at foranledige fejlen afhjulpet og kræve udgif-

terne refunderet af entreprenøren. 

Viser der sig i afhjælpningsperioden fejl, der kræver væsentlige erstatningsar-

bejder, kan bygherren kræve fornyet afhjælpningsperiode. Bygherren afgør om 

sådanne erstatningsarbejder skal bedømmes som væsentlige. 
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13 Dokumentation 

13.1 Tilbudsdokumentation 

Tilbuddet skal ledsages af fyldestgørende dokumentationsmateriale på dansk 

samt i elektronisk version jf. udbudsbrevet i følgende omfang: 

› Udfyldt tilbudsliste 

› Udfyldt liste med garanti- og miljødata 

› Beskrivelse af de tilbudte installationer og hovedkomponenter såsom: 

› Generelt for alle entrepriser 

a) Teknisk beskrivelse af leverancen 

b) Layout af anlæg, snit af anlæg og placering af hovedkomponenter, 

min. 1:100. Anlægget skal tegnes ind på tegninger vedlagt tilbud-

det 

c) 3D-model af det tilbudte anlæg indarbejdet i den i udbudsmateria-

let vedlagte 3D-model af bygningen. 3D-modellen skal leveres i 

elektronisk udgave. Krav til kvalitet og detaljeringsgrad af 3D-mo-

del er yderligere beskrevet i afsnit 13.2 samt i IKT aftalen. 

d) Overordnet layout af gallerier og platforme. 

e) Princip- og procesdiagrammer for anlægget samt anlæggets snit-

flader og tilslutning til øvrige entrepriser 

f) Komponent- og underleverandører: En generel positiv liste over 

fabrikater og type 

g) Masse- og energibalancer samt kapacitetsdiagram 

h) Redegørelse vedrørende dellast-situationer 

i) Start/stop-procedure 

j) Beskrivelse af optioner 

k) Byggedata, BD0. Sammen med tilbuddet skal maskinleverandøren 

afgive Grundlæggende Byggedata, som beskriver maskinanlæg-

gets fysiske udstrækning, samt en beskrivelse af overordnede 

krav til bygningsanlægget. Herunder også behov for el-forsyning, 

Nødstrømsforsyning, UPS forsyning, signaludveksling ved SCADA. 

l) Placering af hovedlaster, samt placering af større udsparinger skal 

fremgå af de grundlæggende byggedata BD0 

m) Plan med beskrivelse af montageforløbet 

n) Detaljeret udførelsestidsplan 

o) Brochuremateriale og datablade 
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› M01 - Ovn, kedel og røgrens 

a) Systembeskrivelse 

b) 3D-model (elektronisk) med layout af anlæg, herunder niveau for 

tragtdæk og placering af hovedkomponenter. 

c) Beskrivelse af den tilbudte løsning for styring og regulering af pro-

cessen inklusive udveksling af data med det overordnede SCADA-

anlæg 

d) Det tilbudte anlæg skal kunne overholde de stillede funktionskrav, 

og det skal dokumenteres, at det tilbudte princip er egnet til de 

pågældende brændsler og den anførte driftsform. Eventuelle be-

grænsninger i forhold til brændselssammensætning (størrelse, 

kemi, fugtighed etc.) skal oplyses 

e) Specifikationer af udformning, størrelse, materialer osv. 

f) Nøgletal vedr. termisk belastning, temperaturer, hastigheder, 

tryktab osv. 

g) Designdata for eventuel luftforvarmer 

h) Dersom der tilbydes et anlæg med recirkulation af røggas, skal 

dette beskrives 

i) Beskrivelse af stilstandsopvarmning og kedelshunt herunder drifts-

temperaturer 

j) Procedure og interval for rensning af fyrrum og kedel skal beskri-

ves 

k) Forslag til placering af mandeluger i ovn og kedel 

l) Tilbudsgiver skal bekræfte anvendelse af de ønskede nummere-

ringssystemer 

m) Pumpefabrikater og typer anføres i tilbuddet sammen med oplys-

ning om tekniske data 

n) Vekslerfabrikat og type anføres i tilbuddet sammen med dimensio-

neringsdata som effekt, afkøling, volumenstrøm, foulingfaktor, he-

deflader, m.v. 

o) Beskrivelse af rensemetode, effektivitet, tryktab m.v. angives. Det 

skal beskrives, hvorledes askeophobninger undgås samt beskri-

velse af askesluse 

p) Angivelse af princip og opbygning, herunder elektrofilter, røggas-

vasker, vekslerarrangement og spildevands-/kondensatrensning.  

q) Beskrivelse af tiltag for at undgå kuldebroer i røggaskanalerne. 

r) Beskrivelse af intervaller mellem rensning af anlæg for håndtering 

af slam og spildevand (skal kunne driftes i minimum en weekend 

uden tilsyn) 
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s) Beskrivelse af transport og lager for filteraske, bundaske og slam 

t) Beskrivelse af system for transport af brændsel  

u) Beskrivelse af option med system for udnyttelse af kondenserings-

varme i røggas med elektrisk varmepumpe 

› M02 - ORC-anlæg 

a) Systembeskrivelse 

b) Layout af anlæg, snit af anlæg og placering af hovedkomponenter 

c) 3D-model (elektronisk) med layout af anlæg og placering af ho-

vedkomponenter. 

d) Redegørelse for montage af hovedkomponenter, herunder monta-

gerækkefølge og krav til byggeriet samt ønske om eventuelle 

montageåbninger i tag og/eller facade. 

e) Størrelse af kondensatpumpegrav (kælder) samt indretning (pla-

cering af trappe og serviceluge i ristedæk) 

f) Indstøbningsdele og placering heraf. 

g) Beskrivelse af den tilbudte løsning for styring og regulering af pro-

cessen inklusive udveksling af data med det overordnede SCADA-

anlæg 

h) Specifikationer af udformning, størrelse, materialer osv.  

i) Nøgletal vedr. termisk- og elektrisk belastning, el- og fjernvarme-

produktion på kondensator, temperaturer, hastigheder, tryktab 

osv. 

 

› M03 Fjernvarmeanlæg 

a) Systembeskrivelse 

b) Layout af anlæg, snit af anlæg og placering af hovedkomponenter 

c) 3D-model (elektronisk) med layout af anlæg og placering af ho-

vedkomponenter. 

d) Såfremt rør ønskes ophængt i tag (fjernvarmerum) ønskes oplyses 

rørlaster. 

e) Beskrivelse og specifikation af akkumuleringstank 

f) Beskrivelse af den tilbudte løsning for styring og regulering af pro-

cessen inklusive udveksling af data med det overordnede SCADA-

anlæg 

g) Specifikationer af udformning, størrelse, materialer osv.  

h) Nøgletal vedr. termisk- og elektrisk belastning, fjernvarmeproduk-

tion samlet og fordelt på hedeflader (kondensator, olie/vand veks-

lere, skrubberveksler) temperaturer, hastigheder, tryktab osv. 
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13.2 Arbejdsdokumentation - Byggedata 

Maskinanlægget placeres i en ny bygning. Planløsningen skal danne udgangs-

punkt for tilbudsgivers layout og bygningens arkitektoniske udformning skal re-

spekteres. 

Byggedata er oplysninger, som bygningsrådgiveren skal have stillet til rådighed, 

som nødvendig forudsætning for at kunne projektere de nødvendige bygnings-

konstruktioner. 

Byggedata skal dække alle dele af bygningen, hvor maskinanlægget stiller krav 

til bygningskonstruktioner eller -installationer, såsom fundamenter, vægge, ud-

sparinger, gulve, ventilationssystemer og afløbssystemer. 

Byggedata skal leveres i form af en detaljeret 3D-model, udfyldte oplysnings-

skemaer og målsatte arrangementstegninger og komponentstegninger med be-

lastningsangivelser. Belastningerne skal opgives som statiske og dynamiske be-

lastninger uden tillægslaster. Belastningsoplysningerne skal indeholde oplysnin-

ger om egenvægte, bevægelige laster og lignende. 

3D-model af det tilbudte anlæg skal have en geometrisk detaljeringsgrad, som 

viser alle komponenter, rør og kanaler større end Ø200 + eventuel isolering og 

kappe, el-føringsveje med stigebredde større end 200 mm, og tavler opstillet på 

gulv eller galleri (ikke ophængte). 

Komponenter og udstyr, som ikke er tegnet ind og vist i 3D-modellen, skal på-

regnes koordineret med andre entrepriser i forhold til placeringer m.v. Generelt 

gælder, at placering af komponenter og føring af rør, kanaler, kabler m.v. kan 

ikke udføres uden dette er vist i en opdateret 3D-model, som er accepteret af 

bygherren.   

Entreprenørens model og tegninger skal følge anvisningerne i vedlagte IKT-

aftale inkl. bilag. 

Byggedata skal oplyses i to omgange. Først opgives BD0, der er de grundlæg-

gende oplysninger for overordnet bygningsmæssig design som inkluderes i til-

buddet. Detaljeringen og omfang skal være endelig i forbindelse med kontrakt. 

Dernæst opgives BD1, der vil blive benyttet som grundlag for detailprojektering 

af bygningen. Byggedata BD 1 skal oplyses i henhold til udbudstidsplanen. 

Bygningen projekteres og udbydes på baggrund af de byggedata (BD0 og BD1) 

der modtages af de enkelte leverandører iht. udbudstidsplanen. Eventuelle æn-

dringer som den enkelte leverandør måtte ønske at få udført efter fremsendelse 

af BD1 vil blive foranlediget på den enkelte entreprenørs regning. Huller mindre 

end Ø200 vil skulle bores af den enkelte entreprenør efter forudgående tilladelse 

fra byggeledelsen. 
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Omfang af oplysninger til BD0 og BD1 fremgår af nedenstående skemaer: 

Byggedata, BYG og anlæg Forudsætning for 
overordnet bygnings-

design 

Forudsætning for 
færdiggørelse af 
bygningsprojekt 

(BD) BD 0 BD 1 

 Kvalitet Mængde Kvalitet Mængde 

     

1.    Funktionel dokumentation     

1.1  Anlægsdeles indbyrdes placering  100 % 100 %   

1.2  Etablering af brandsektioner 100 % 100 % 100 % 100 % 

     

2.    Designdokumentation     

2.1  Udsparinger i gulve > 0,5 m2 100 % 100 % 100 % 

2.2  Udsparinger i vægge > 1 m2 100 % 100 % 100 % 

2.3  Betydelige føringsveje > 1 m2 100 % 100 % 100 % 

2.4  Belastninger > 100 kN 100 % 100 % 100 % 100 % 

2.5  Belastninger mellem 30 kN og 100 kN 75 % 100 % 100 % 100 % 

2.6  Krav til Indeklima samt behov for bortskaf-

felse af varme (kW fordelt på lokaliteter) 
75 % 100 % 100 % 100 % 

2.7  Oplysninger om Spildevand 75 % 100 % 100 % 100 % 

2.8  Niveauer for dæk     

2.8.1  Niveau for tragtdæk 100% 100% 100% 100% 

2.8.2  Niveau for eventuelt indskubberdæk 100% 100% 100% 100% 

2.8.3  Niveau for dæk over eventuelt blæserrum 100% 100% 100% 100% 

2.9  Maskinfundamenter     

2.9.1  Omfang > 1 m2 75 % 100 % 100 % 

2.9.2  Andet 75 % 75 % 100 % 100 % 

2.10 Skorstensfundament 75 % 100 % 100 % 100 % 

2.11  Fundament for akkumuleringstank 75 % 100 % 100 % 100 % 

2.12  Kraner 75 % 100 % 100 % 100 % 

2.13  Fordybninger > 0,5 m2 75 % 100 % 100 % 

2.14  Kanaler i gulve (åbne og lukkede) 75 % 100 % 100 % 100 % 

2.15  Pumpesumpe 75 % 100 % 100 % 100 % 

2.16  Krav til overfladebehandlinger 75 % 100 % 100 % 100 % 

3.    Bebyggelsesdokumentation     

3.1  Krav til indbyrdes beliggenhed, bygninger 100 % 100 %   

3.2  Vigtige dimensioner og niveauer, bygninger 100 % 100 %   

3.3  Placering for nøglekomponenter indenfor 1 m 75 % 100 % 100 % 

3.4  Føringsveje for kabler og rør. 75 % 100 % 100 % 100 % 

3.5  Krav til omfang af montageåbninger 75 % 100 % 100 % 100 % 

Figur 13-1 Omfang af oplysninger til BD0 og BD1, BYG og anlæg 
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I forbindelse med kontraktforhandlingerne kan disse oplysningers beskaffenhed 

detaljeres yderligere og indhold af oplysningsskemaer fastlægges. 

Byggedata, Proces Forudsætning for 
overordnet design af 

øvrige entrepriser 

Forudsætning for 
færdiggørelse af 

øvrige entrepriser 

(BD) BD 0 BD 1 

 Kvalitet Mængde Kvalitet Mængde 

     

1.    Funktionel el dokumentation     

Større el-forbrugeres (>100A) indbyrdes place-
ring  

90 % 90 % 100 % 100 % 

     

2.    Maskin- og el- teknisk dokumentation     

2.1 Trykluftbehov 100 % 75 % 100 % 100 % 

2.2  Vandforbrug (vandværksvand) 100 % 75 % 100 % 100 % 

2.3 Olievolumen, termoolie 100% 100% 100% 100% 

2.3 Olievolumen, silikoneolie/procesolie ORC 100% 100% 100% 100% 

2.3  Behov for normal 400 VAC forsyning til for-
delingstavle 

+/- 30A 100 % 100 % 100 % 

2.4  Behov for dieselsikret 400 VAC forsyning til 

fordelingstavle 
+/- 30A 100 % 100 % 100 % 

2.5  Behov for normal 400 VAC forsyning til 
større aggregater (>100A) 

Antal/Stør-
relse/type* 

80 % 100 % 100 % 

2.6  Behov for dieselsikret 400 VAC forsyning til 
større aggregater (>100A) 

Antal/Stør-
relse/type* 

80 % 100 % 100 % 

2.7  Behov for UPS forsyning til fordelingstavle +/- 10A 100 % 100 % 100 % 

2.8  Liste med frekvensregulerede aggregater >5kW 80 % 100 % 100 % 

2.9  Liste med elektriske styret ventiler 100% 80 % 100 % 100 % 

2.10  Liste med pneumatiske styret ventiler 100% 80 % 100 % 100 % 

     

2.11  Liste med Instrumenter for design af 
SCADA 

75% 75 % 100 % 100 % 

2.12  Liste med DOL motorer for design af SCADA 75 % 75 % 100 % 100 % 

2.13  Liste med FQ motorer for design af SCADA 75 % 100 % 100 % 100 % 

2.14  Liste med sekvenser for design af SCADA 75 % 100 % 100 % 100 % 

2.15  Liste med rapporter for design af SCADA 75 % 100 % 100 % 100 % 

2.16  Liste behov for PLC I/O kanaler opdelt i DI, 
DO, AI og AO kanaler 

75 % 100 % 100 % 100 % 

2.17  Liste behov for PLC kommunikationskanaler 

til f.eks frekvensomformere opdelt efter type 
75 % 100 % 100 % 100 % 

Tabel 2 Omfang af oplysninger til BD0 og BD1, Proces 

* Type ønskes oplyst som DOL, maksimal afgang, softstart osv. 
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13.3 Arbejdsdokumentation 

Følgende arbejdsdokumentation skal leveres: 

13.3.1 Arbejdsdokumentation 1 

Sammen med byggedata BD1 leveres: 

› PI-diagrammer 

› Funktionsbeskrivelse 

› Specifikationer og tegninger 

› Beskrivelse af reguleringer 

› Beskrivelse af sekvenser 

› Hovedstrømsdiagram for tavler og el-forsyningskabler 

13.3.2 Arbejdsdokumentation 2 

Leveres senest ved levering af hovedkomponenter: 

Revideret udgave af: 

› PI-diagrammer 

› Funktionsbeskrivelse 

› Specifikationer og tegninger 

➢ Beskrivelse af reguleringer 

› Beskrivelse af sekvenser 

› Instrumentlister med fabrikat og type 

 

El-anlæg 

› Forsidetegninger for tavler 

› Data for tavler og hovedkabler fabrikat, type og dimension 

› Datablade for tavlekomponenter 

› Kredsskema for fordelings- og styretavler (hovedstrøm og styring) 

› Komponentspecifikationer for alle el-komponenter 
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› Positionslister for kraftinstallationer 

› Principdiagram for potentialudligningssystem 

› Kabellister med type, navn og nummer 

Antallet af: 

› Standard motorer 

› Reversible motorer 

› Frekvensomformerstyrede motorer 

› Øvrige motorer med specielle funktioner 

› Standard ventiler 

› Øvrige ventiler 

› Beskrivelse af reguleringer 

› Beskrivelse af sekvenser 

Godkendelse 

Når arbejdsdokumentationen er godkendt af bygherren overgår den til "endelig" 

dokumentation, jf. nedenstående. Rettelser i dokumentationen skal derefter 

være absolut minimale. 

Bygherrens/tilsynets gennemgang af dokumentationen vil være en stikprøve-

kontrol af disse dokumenters overensstemmelse med kontraktgrundlaget, og fri-

tager således ikke på nogen måde entreprenøren for ansvaret for, at det færdige 

anlæg opfylder de i udbudsmaterialet tilbudte/krævede ydelser. 

13.4 Endelig dokumentation og driftsmanualer 

Arbejdet skal dokumenteres. 

Dokumentationen skal omfatte: 

› Endelig dokumentation 

› Driftsmanualer 

Al dokumentation skal være affattet på dansk, med mindre andet er aftalt. Do-

kumentationerne leveres på: 

› Papir 

› Elektronisk via udvekslingsplatform 
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Under entreprisens udførelse skal entreprenøren eller dennes underleverandør 

holde et sæt "original" dokumentation ajour ved løbende at indtegne/skrive evt. 

ændringer og tilføjelser. Dokumentationen til projektet i oprettet stand udleve-

res senest ved afleveringen i 2 stk. papirudgaver (1 original og 1 kopi) samt i 

elektronisk form. 

At der foreligger tilfredsstillende "som udført ”-dokumentation vil blive betragtet 

som en forudsætning for afholdelse af afleveringsforretning. 

Der kan anvendes følgende filformater: 

Kredsskemaer og el-tekniske tegninger skal udarbejdes i elektronisk tegnepro-

gram. Der skal anvendes samme programversion for hele entreprisen. 

AutoCAD: Der skal anvendes samme programversion for hele entreprisen. 

Microsoft Word/excel: Alle tekster/beskrivelser/instruktioner/lister. 

Acrobat Reader (pdf): Komponentdata som ikke kan skaffes i Word-format. Alle 

tegninger skal fremsendes i såvel dwg- som pdf-format. 

Alle dokumenter, der er udarbejdet specifikt til denne opgave, skal leveres på 

åbne filer, hvor det er muligt senere at foretage ændringer eller tilføjelser. 

13.5 Driftsmanualer 

Senest 4 uger før start på prøvedrift skal der afleveres foreløbige driftsmanualer 

i to eksemplarer på dansk, som beskrevet nedenfor. Endelig udgave afleveres, 

efter godkendelse, senest 1 måned efter afleveringen i to eksemplarer på 

dansk, som beskrevet. 

Driftsmanualer (Brugsanvisning) skal udarbejdes i henhold til Maskindirektivet, 

Bilag I.  

Nødvendige beskrivelser, anvisninger, normale og unormale driftstilstande, nød-

procedurer, etc. fra entreprenørens drifts- og vedligeholdelsesdokumentation 

bør i fornødent omfang gentages i brugsanvisningen, således henvisninger til 

andet materiale minimeres. 

Entreprenøren udfører dokumentation i henhold til normal høj standard. 

Dokumentationen opdeles i en anlægsdokumentation og en komponentdoku-

mentation. 

13.5.1 Anlægsdokumentation skal bl.a. indeholde: 

 

› Sikkerhedsmæssige forholdsregler. 

› Anlægsbeskrivelse. 
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› Maskinspecifikation. 

› Styringsbeskrivelse. 

› Alarmliste med afhjælpningsprocedurer. 

› Tavledokumentation, omfattende bl.a. kabellister, klemrækkeplan og nøgle-

skemaer.   

› Overensstemmelseserklæring. 

› Anlægstegninger.  

› Detailtegninger med henblik på eventuel fremtidige renoveringer.  

› Vedligeholdelsesskema. 

› Reservedelslister. 

13.5.2 Komponentdokumentation skal bl.a. indeholde: 

Detaljeret dokumentation af de enkelte komponenter med tilhørende kompo-

nenterklæringer. Dokumentationen skal udarbejdes/leveres specifikt og med ty-

delig angivelse af den eksakte type, der er leveret til bygherrens anlæg.  

Omvendt skal typer og komponenter, der ikke indgår i leverancen, være fjernet 

af dokumentationen. 

Afsnittet vil typisk være en samling af underleverandørers dokumentation. 

13.5.3 Generel vejledning vedrørende manualernes opdeling 

Manualernes drifts- og vedligeholdelsesinstruktion opdeles i følgende hovedaf-

snit: 

Almene oplysninger 

Den almene del, der skal give en orientering om primære data for anlæggene, 

skal indeholde adresse- og telefonlister samt en oversigt over aftaler, der har 

betydning for drifts- og vedligeholdelsesarbejdet/serviceaftaler m.v. 

Derudover skal afsnittet indeholde de enkelte anlægsnumre i henhold til den ud-

førte nummerering. 

Generel beskrivelse af anlæggets funktion 

Dette afsnit skal indeholde en generel beskrivelse af anlæggene. Beskrivelsen 

opdeles i en mekanisk, en elektrisk og en sammenfattende beskrivelse af funkti-

onen. Den sidste skal give en forståelse af anlæggene som helhed. 
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Der skal gives særlige oplysninger om fabrikat, type, kapacitet og leverandør for 

anlægsdele, som må påregnes udskiftet inden for en 5-årig henholdsvis 10-årig 

periode, herunder forventet udskiftningshyppighed eller tidspunkt. 

Generelt bør afsnittet indeholde oplysninger om dimensioneringsgrundlag, ho-

veddata for kapacitet/flow, hoveddata for større komponenter, oversigtstegnin-

ger samt om styringsmuligheder. 

Beskrivelsen knyttes til anlæggenes principdiagrammer. 

Betjening og drift 

Dette afsnit skal give forståelse af og instruktion om den daglige betjening samt 

afhjælpning af mere "almindeligt" forekommende driftsforstyrrelser. 

Indstillings- og justeringsmuligheder, der er tilgængelige, forklares med tydelige 

henvisninger til fotos eller tegninger, der klart viser, hvor man kan indstille, 

hvordan indstillingen foretages og hvilke indstillingsværdier, man bør vælge. 

Typiske emner i betjeningsbeskrivelsen er: 

› Start af anlæg. 

› Stop af anlæg. 

› Normale driftsindstillingsværdier. 

› Nødbetjening. 

› Sikkerhedsforhold. 

› Betjening af SRO-anlæg. 

Driftskontrol 

Dette afsnit skal beskrive, hvorledes man kan kontrollere, om anlæggene "kø-

rer" korrekt (driftskontrol). Ved oversigter og checklister gives oplysninger om 

art, hyppighed og omfang af driftstilsyn (kontrol) for at kunne kontrollere an-

læggets optimale drift. 

Instruktionen skal være opdelt tidsmæssigt i intervallerne: Daglig, ugentlig, må-

nedlig og kvartalsvis. 

Driftskontrollen skal sikre den korrekte drift, således uregelmæssigheder og 

driftsforstyrrelser undgås, således der opnås en energiøkonomisk drift. 

Driftskontrollen skal opdeles i det daglige tilsyn, eventuelt tilsyn fra serviceen-

treprenør og særligt kvalificeret tilsyn. 

Vedligehold 

Dette afsnit skal ved vedligeholdelsesoversigter, checklister og instruktioner be-

skrive omfang af vedligeholdelsesarbejder på alle anlægsdele, herunder 
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tidsinterval for de enkelte arbejder, (hvad skal vedligeholdes, hvor ofte, hvordan 

og hvilke kvalifikationer arbejdet kræver). 

Det forudsatte vedligehold skal have et sådant omfang, at anlæggets kvalitet 

opretholdes i en for anlægget normal levetid. 

Vedligeholdelsesarbejderne opdeles i: 

› Akutte (reparationer). 

› Periodisk vedligehold/systematisk vedligehold, reparation, rengøring m.v. 

› Tilstandskontrol (kontrol og eftersyn).  

› Smøring, smøremidler, smøreintervaller. 

Eventuelle sikkerhedsforskrifter bør angives ved beskrivelse af vedligeholdelses-

arbejder, og afsnittet bør indeholde forslag til reservedelslager. 

Opfølgning 

Checklister for driftskontrol og vedligehold skal udformes, så de kan anvendes i 

en arbejdsgang, således udførelsen af driftsaktiviteterne kan udføres på en hen-

sigtsmæssig måde. 

Basismateriale 

Der leveres to komplette sæt tegninger, rettet efter udførelsen, herunder indre-

guleringsrapporter og afleveringsrapporter, der i det mindste bør omfatte: 

› Beskrivelse af udførte indreguleringer og målte data. 

› Rørledningsplan med nummerering af komponenter og indstillingsværdier 

for samme. 

› Planer med indtegnede målepunkter, indreguleringsventiler. 

› Rapport over specielle målinger - herunder støj- og emissionsmålinger i 

henhold til myndighedernes krav 

13.6 Vedligeholdelsessystem 

Bygherres vedligeholdelsessystem er opbygget på database med oplysninger om 

anlæggets komponenter, reservedele, vedligeholdelsesjob og kontaktoplysninger 

på leverandører. 

Entreprenøren skal udfylde datalister. Bygherre vil efterfølgende importere data-

lister i vedligeholdelsessystemet. Følgende datalister skal udfyldes: 

› 01_Adresser: Listen skal indeholde oplysninger om komponentleverandører 
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› 02_Komponenter: Listen skal indeholde komponentoplysninger som beskre-

vet i afsnit 13.5 

› 03_Jobs: Listen skal indeholdes alle vedligeholdsjob beskrevet i afsnit 13.5 

› 04_Reservedele: Listen skal indeholde reservedele leveret med anlægget 

Udfyldelses af datalister skal ske elektronisk via Bygherres lister. 
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14 Udveksling af dokumentation 

Udveksling af dokumentation i projekteringsfasen skal ske i elektronisk version 

og fremsendes til bygherrerådgiveren. 

Dokumentationen skal præsenteres struktureret og overskueligt. Der skal fore-

ligge en dokumentoversigt som omfatter alt dokumentation tilhørende leveran-

cen. 
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15 Bestemmelser vedrørende 
kvalitetssikring 

15.1 Kvalitetsplan (Projekthåndbog) 

Senest 4 uger efter kontraktunderskrift skal entreprenøren udarbejde en kvali-

tetsplan, der skal godkendes af bygherren. 

Kvalitetsplanen skal som minimum omfatte følgende emner: 

› Projektorganisation. 

› Dokumentstyring. 

› Styring af indkøb. 

› Styring af egen produktion og eget arbejde. 

› Styring af underentreprenører og leverandører. 

› Kontrol af eget og underentreprenørers arbejde. 

› Kontrolplaner (se pkt. 15.5, Planlægning af kontrol). 

› Dokumentation af gennemført kontrol. 

› Håndtering af fejl ved materialer og arbejde. 

› Håndtering af afvigelser fra projektmaterialet. 

For hvert emne skal kvalitetsplanen indeholde (eller referere til firmaets alment 

kendte) procedurer, instrukser og vejledninger, som beskriver "hvad", "hvem" 

og "hvordan" emnet skal behandles i dette specifikke projekt. 

Registreringsskemaer, journalformularer, checklister og lign. formularer, der 

skal anvendes til dette projekt, skal ligeledes være indeholdt, og brugen af dem 

skal være beskrevet. 

Kvalitetsplanen skal løbende holdes ajour i hele byggeperioden. 
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15.2 Entreprenørens kontrol og dokumentation 

Entreprenøren skal dokumentere over for bygherren, at de kvalitetskrav, der er 

fastlagt i udbudsmaterialet, bliver opfyldt. 

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

en kvalitetskontrol af arbejdet og af leverancer hertil, dels tilvejebringes en do-

kumentation for, at kontrollen er udført, og at de specificerede kvalitetskrav er 

opfyldt. 

Manglende kontrol og/eller dokumentation bliver betragtet som en ikke-opfyldt 

del af entreprenørens arbejde og vil bl.a. medføre tilbageholdelse på del- eller 

acontoudbetalinger og eventuelt slutopgørelse, indtil forholdet er bragt i orden 

uden ekstraudgift for bygherren. 

Hvis tilsynet under udførelsen vurderer og kan begrunde, at kontrol og/eller do-

kumentation bør udvides, skal entreprenøren følge opfordringen uden ekstra be-

taling. 

15.3 Bygherrens tilsyn 

Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherren gennem tilsynet udføre stik-

prøvevis kontrol - også af entreprenørens kontroldokumentation. 

Denne kontrol fritager ikke entreprenøren for ansvaret for arbejdets korrekte 

udførelse, kontrollen hermed og dokumentationen for, at kvalitetskravene er op-

fyldt. 

Tilsynet skal have fri adgang til entreprenørens lagre og produktionssteder og 

have lejlighed til at foretage den ønskede kontrol, herunder gennemgå entrepre-

nørens kontroldokumentation på entreprenørens kontor. 

Ovennævnte er også gældende for underentreprenører/leverandører. 

Bygherren skal inviteres til inspektioner af produktionsfaciliteter for hovedkom-

ponenter under fabrikation af disse. 

15.4 Deltagelse i bygge- og koordineringsmøder 

Entreprenøren er forpligtiget til at deltage i byggemøder, arbejdsmiljøkoordine-

ringsmøder, koordineringsmøder og tekniske afklaringsmøder i fornødent om-

fang i forhold til en fuldstændig gennemførelse af nærværende entreprise og 

dennes indbyrdes sammenhæng med hovedentreprisen (Bygge og anlæg).  

15.5 Planlægning af kontrol 

Umiddelbart efter arbejdets overdragelse skal entreprenøren udarbejde kontrol-

planer. Planerne skal fremsendes til tilsynet for gennemgang og godkendelse. 
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15.6 Kontroldokumentation 

Entreprenøren skal udføre og dokumentere alle de i kontrolplanerne nævnte 

kontrolaktiviteter. Dokumentationen skal foreligge samme dag, som kontrollen 

er udført. 

Ved opstart af entreprise/arbejde skal det aftales med tilsynet i hvilket omfang 

og hvor ofte, tilsynet skal modtage dokumentationen. 

Tilsynet skal have daglig adgang til entreprenørens arkiv for kontroldokumenta-

tion. Ved afslutning af entreprisen/arbejdet leverer entreprenøren 1 sæt af den 

ønskede dokumentation. 

Dokumentation, ud over den der er relateret til kontrolplanen, indgår alene i en-

treprenørens arkiv. 

På basis af ovennævnte skal entreprenøren i god tid, før arbejderne igangsæt-

tes, udarbejde de nødvendige registreringsskemaer, journalformularer, checkli-

ster m.m., der skal anvendes. 

15.7 Arkivering af kvalitets- og 
kontroldokumentation 

Entreprenøren skal straks etablere et arkiveringssystem og vedligeholde dette i 

hele udførelsesperioden. Systemet skal omfatte den dokumentation, som lø-

bende indgår, og som vedrører kvaliteten af materialer, materiel, udførelse og 

færdige delprodukter samt kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet sær-

lige krav. 

Dokumentationen omfatter også delarbejder/leverancer fra underentreprenø-

rer/leverandører. 

Arkivet skal være velordnet og komplet (svarende til udførelsesstadet). Der skal 

udarbejdes en arkivnøgle for arkivet, således det uden besvær kan konstateres, 

hvis en mappe mangler, og hvad der findes i den. Tilsynet skal uden besvær 

kunne kontrollere dokumentationen til enhver tid under udførelsen.  

15.8 Vedligeholdelses- og driftsinstruktioner 

Entreprenøren skal til brug for udarbejdelsen af vedligeholdelses- og driftsin-

struktioner levere følgende oplysninger om materialer og komponenter, der ind-

går i entreprisen: 

› Navn og adresse på leverandør eller underentreprenør 

› Materialespecifikation 

› Vedligeholdelsesinterval 
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› Vedligeholdelses- og reparationsvejledninger 

› Rengøringsmetode og -midler 

› Fremgangsmåde ved evt. udskiftning 

› Vedligeholdelsesbudget 

› Smøring af komponenter 

 

Oplysningerne skal leveres velordnet i ringbind og indgå i driftsmanualerne be-

skrevet i afsnit 13. 
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15.9 Styring af udførelsesdokumenter 

Entreprenøren skal have et system til identifikation og styring af udførelsesdoku-

menter og ændringer/supplementer til disse, som sikrer, at kun gyldige udførel-

sesdokumenter bliver anvendt af det udførende personale. Systemet skal også 

dække eventuelle underentreprenører. Det skal i det mindste omfatte følgende 

elementer: 

› Fastlagt procedure for hvordan ændringer markeres i dokumenter, og hvor-

dan dokumenterne og deres ændringsstatus identificeres. 

› Registreringslister over gyldige dokumenter. Listerne skal fremsendes til 

dokumentbrugerne sammen med reviderede dokumenter. 

› Fordelingsliste for alle registrerede dokumenter, der fortæller, hvem der har 

hvad og i hvilken udgave. 


