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ORIENTERING  

 

 

De udbudte arbejder er et led i vedligeholdelsen af asfaltbelægninger på vejnettet i Bornholms Regionskommu-

ne. 

 

 
De enkelte arbejders udstrækning og beliggenhed er nærmere angivet i tilbudslisten og kortbilag. Udbudsmate-
rialet består af Særlige Betingelser (SB), samt de i SB Ad § 2, stk. 2, nævnte dokumenter. 
 
Arbejderne omfatter i hovedtræk følgende: 
 

Type 
Antal 

arbejder 
Mængde 

Asfaltbelægninger 25 6.700 tons 

Plet OB 1 10.000 m2 

Overfladebehandling 19 85.500 m2 

 
 
 
Arbejderne skal være udført inden 14.10.2022 eller den oplyste tidsfrist på de enkelte entrepriser. 
 
Entreprenøren skal i samarbejde med bygherren udarbejde tidsplan for arbejdernes udførelse. 
 
Bygherren er Bornholms Regionskommune, Center for Ejendomme & Drift, Driftsplanlægning. 
 
Udbudsmaterialet er udarbejdet af Bornholms Regionskommune, Center for Ejendomme & Drift, Driftsplanlæg-
ning. 
 
Tilsynet varetages af Bornholms Regionskommune, Center for Ejendomme & Drift, Driftsplanlægning. 
 
Accept af indkommende tilbud forudsætter godkendelse i Natur & Miljøudvalget forventeligt den 28. april 
2022, ved manglende godkendelse annulleres udbuddet.
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BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 
 
  

Arbejdet udbydes i offentlig licitation 
 

 
 Enkelt udbud 
 
 Der kan afgives tilbud på en enkelt eller på flere entrepriser, idet de hertil svarende 

tilbudslister skal benyttes. 
 
 Dersom entreprenøren afgiver tilbud på flere og/eller alle entrepriser, kan entreprenø-

ren i sit tilbud angive en rabat. Det accepteres både at der gives rabat på m2 ved 
overfladebelægning og på tons ved varmtblandetasfalt samt procentvis rabat på en el-
ler flere entrepriser.  

 
 

 Tildeling 
 
 Tildelingen sker på basis af laveste pris. 
 
 Vurdering af det laveste tilbud vil blive foretaget i forhold til de enkelte entrepriser samt 

tilbudte kombinationer af en eller flere entrepriser inklusive kombinationsrabat (rabat 
ved tildeling af mere end en entreprise). 

 
 
Tilbud 
 
Tilbud mærket "Asfaltlicitation" modtages som angivet i udbudsbrevet, på hvilket tids-
punkt tilbuddet åbnes i overværelse af de bydende, der måtte indfinde sig. 
 
Tilbuddet bestående af den udfyldte tilbudsliste skal som minimum vedlægges føl-
gende:  
 
- Tro og love-erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (bilag til TBL). 
 
- Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud 

 
  Udeladelse af dette gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet bygherren vil afkræve 

dokumenterne forinden kontraktskrivning. 
 

 Bygherren har udarbejdet tilbudslister i regneark (Excel), som stilles entreprenøren til 
rådighed. Bygherren påtager sig ingen ansvar for eventuelle regnefejl i regnearket, og 
entreprenøren er bundet af slutsummen. 
 

 Tilbud udfærdiges på de udleverede tilbudslister i en original, der afleveres i lukket 
kuvert, påført entreprisens navn samt entreprenørens navn og adresse.  

 
 Elektroniske tilbud modtages ikke. 
 
 Det forudsættes, at tilbudsgiveren har udarbejdet sit tilbud under hensynstagen til 

arbejdsmiljøloven og de i henhold hertil fastsatte bestemmelser om sikkerhed og 
sundhed på arbejdspladsen. 
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 Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på 
www.skat.dk, om miljøbeskyttelse på www.mst.dk og om sikkerhed på arbejdspladsen 
www.at.dk 

 
 Vedståelsesfristen for tilbuddet er som angivet i SB ad § 3, stk. 5. 
 
 Spørgsmål vedr. udbudsmaterialet kan senest 8 dage før licitationen stilles pr. mail 

eller pr. brev.  
 
 Spørgsmål sendes til: 
 
 Bornholms Regionskommune 
 Ejendomme og Drift, Driftsplanlægning 
 Skovløkken 4, 
 3770 Allinge 
 
 Carsten.Pedersen@BRK.dk 
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SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 
 

A. AFTALEGRUNDLAGET 

 
Almindelige bestemmelser 
 
ad §1, stk. 1 Nærværende SB er supplerende, særlige betingelser til AB 18 for nærværende en-

treprise. De enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 18. 
 
 
Bygherrens udbud 
 
ad §4, stk. 1 Arbejdet udbydes til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbuds-

dagen. 
 
ad §4, stk. 2 For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: 
 
 a. Eventuelle rettelsesblade udsendt til de bydende inden licitationen 
 

b. Tilbudsliste (TBL) 
 

c. Særlige betingelser (SB). 
 
d. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB). 

 SAB for Arbejdsplads 
 SAB for Varmblandet Asfalt. 
 SAB for Overfladebehandling 
 SAB for bærelag og slidlagsegenskab. 

  
e. Vejregler samt udbudsforskrifter m.v.: 

  
Håndbøger, vejregler, bestemmelser og lignende i sidste gældende udgave 

    
f. AB 18. 

 
g. Danske standarder (standarder udarbejdet nationalt, betegnet DS, internationalt, 

betegnet DS/ISO, eller europæisk, betegnet DS/EN), europæiske tekniske god-
kendelser (ETA) samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB og SAB er 
henvist til disse, alt med seneste anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. 
 

h. Følgende øvrige forskrifter: 
Prøvningsmetoder, Bituminøse belægningsmaterialer, Vejteknisk Institut, i det 
omfang, der i AAB og SAB varmblandet asfalt er henvist til disse. 

 
  Det under punkterne a - d angivne materiale udleveres til den bydende. 
 
 Arbejdet kan påregnes overdraget til entreprenøren senest 20 arbejdsdage efter god-

kendelse i Natur og Miljøudvalget og kan påregnes tilladt igangsat i marken -– som 
anført i tilbudslisten – efter nærmere aftale med bygherrens tilsyn. 

 
 
ad §4, stk. 4 Tidsfrister for de enkelte entrepriser er anført på tilbudslisten. 
 
 I kontrakten/accepten aftales det tidsrum, inden for hvilket den enkelte entreprise skal 

udføres. 
 
 1. Igangsætningsfrist 
 
 Entreprisen skal være påbegyndt den 9.05.2022, eller som angivet i tidsplanen. 
 
 

 
"Vu
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 2. Deltidsfrist 
 
 AB og PA til og med uge 37 
 MA+OB og OB til og med uge 27 
 TÅ til og med uge 41 
 OB til og med uge 37 
  
   
 3. Færdiggørelsesfrist 
 
 Entreprisen skal være udført senest den 14.10.2022, eller som angivet i tidsplanen. 
 
ad §4, stk. 6 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. 
 
 
Entreprenørens tilbud 
 
ad §5 Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder 

er gældende for denne entreprise. 
 
ad §5 Tilbudssummen er bindende. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved 

rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren. 
 
ad §5, stk. 5 Vedståelsesfristen er 60 arbejdsdage. 
 
 
Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. 
 
ad §7, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal 

ske til anerkendt pengeinstitut. 
 
 Transportdokumentet skal udformes, som angivet i vedlagte bilag. 
 
Underentreprise 
 
ad §8, stk. 1,2 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden 

igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de 
pågældende entreprenører. 

 
 Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de ude-

lukkelsesgrunde, som fremgår af tilbudsindhentningslovgivningen og EU udbudsdi-
rektiver. 

 

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 

 
Entreprenørens sikkerhedsstillelse 
 
ad §9, stk. 1 Bygherren kan forlange at sikkerhedsstillelse fra pengeinstitut eller kautionsforsik-

ringsinstitut skal foreligge under forhandlingerne om entrepriseaftalen. 
  
 Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i vedlagte bilag. 
 
 Nedskrivning af sikkerhedsstillelsen kan først finde sted efter at aflevering har fundet 

sted.  
 
 
Bygherrens sikkerhedsstillelse 
 
ad §10, stk. 1 Bygherren stiller ikke sikkerhed. 
 
Forsikring 
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ad §8, stk. 2 
 Bygherren er selvforsikret. Den i AB 18 § 11, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren 

og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen.  
ad §8, stk. 3 
 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen 

er tegnet og præmien betalt. 
  
 Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke 

betales. 
  
 Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsik-

ringen. 
  
 

C. UDFØRELSE AF ENTREPRISEN 

 
Entreprenørens ydelse 
 
ad §12, stk. 1 Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens 

gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. 
 
Arbejdsplan og detailtidsplan 
 
ad §13, stk. 1 Arbejdsplanen skal afleveres senest ved arbejdets igangsætningsfrist, hvis intet andet 

herom er aftalt under forhandlingerne om entrepriseaftalen. 
 
 Planen skal accepteres af bygherren ved opstartsmødet for hvert enkelt arbejdssted. 
 
Projektgennemgang, dokumentation og prøver 
 
ad §21, stk. 1 For opfyldelse af bygherrens kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøpolitik stilles der krav 

om, at entreprenøren opfylder de kvalitetsstyrings- og miljøledelseskrav, som er an-
ført i gældende beskrivelse af Styring og samarbejde. 

  
 Entreprenøren skal sikre at kvalitetsdokumentationen altid er opdateret. Dokumenta-

tion (herunder CE-mærkning) skal fremsendes løbende i takt med arbejdets udførelse 
og fremmes mest muligt. 
 
Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med 
kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er 
fastsat i kontraktmaterialet. 

  
Arbejdets forringelse mv. vedligeholdelse 
 
ad §12, stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som 

skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. 
 
Forhold til myndigheder 
 
ad §20, stk. 2 Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestemmelser, som myndigheder giver 

om arbejdets – og i påkrævet omfang om de enkelte delarbejders – anmeldelse, re-
kvirering af syn, af- og tilmeldinger, attester, arbejdsmiljømæssige og trafikale forhold. 
Fornødne attester skal foreligge senest ved afleveringen.  

  
 Såfremt en materialeleverance er leveret på arbejdspladsen med overvægt, betales 

overskridelsen ikke af bygherren.  
 
  
 

 

  

 



Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2022 
  Side nr. 9 
BRK. Center for Ejendomme og Drift, Driftsplanlægning 
 

 

 Til brug for bygherrens kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel 
med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres 
oplysning om såvel køretøjets indregistreringsnummer, som den for det pågældende 
køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. 

  
 Vejesedler skal fremsendes i aftalt format. 
 Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutaf-

regningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågæl-
dende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag 

  
 Såfremt et til transport anvendt køretøj ikke er indregistreret, må totalvægten ved 

kørsel på vejbefæstelser ikke medføre, at akseltrykket overstiger 11,5 t. Entreprenø-
ren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. 

 
Ændringer i arbejdet 
 
ad §23, stk. 2 Aftaler om ændringer i arbejdet skal være indgået, inden arbejdet påbegyndes. 
 
Merbetaling og besparelse 
 
ad §24, stk. 3 For den samlede tilbudssum gælder +/- 15 % - regulering 
 For poster og underposter gælder +/- 15% - regulering  
 
ad §24, stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som reg-

ningsarbejde efter nedenstående retningslinier: 
 
 Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherrens tilsyn med regnskab og 

bilag. 
 
 Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, 

såfremt bygherrens tilsyn finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæssigt, uforbin-
dende overslag. 

 
 Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige og afleve-

re dagsrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. 
 

A. Arbejdsløn 
 

De medgående timer afregnes efter den af Dansk Arbejdsgiverforening udregnede 
gennemsnitsfortjeneste for de relevante fag ved akkordarbejde og tid-lønarbejde til-
sammen. Den sidst offentliggjorte statistikløn ændres med eventuelle tillæg, som ikke 
allerede helt eller delvist indgår i statistiklønnen. Til den således fremkomne statistik-
løn tillægges udgifter til sociale ordninger. 
 
Såfremt en formand og eventuelt byggepladsteknikker udelukkende er beskæftiget 
med det pågældende arbejde, medregnes hans timer ved ovennævnte beregning. 
 
Er han kun delvis, men dog i væsentligt omfang beskæftiget ved arbejdet, vil hans ti-
mer efter aftale med bygherrens tilsyn forholdsmæssigt kunne medregnes ved bereg-
ningen. 
 
Til de således beregnede udgifter til arbejdsløn lægges et honorar på 22 %. 
 
B. Materialer 

 
  Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår i 

blivende bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herun-
der forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer 
modregnes entreprenørens tilgodehavende. 

 
   

. 
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  Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst mulig af entreprenøren i for-
nødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle 
rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og 
cementbonus tilfalder entreprenøren. 
 
Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra ar-
bejdsstedet skal inkluderes. 
 
Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 
et honorar på 7 %. 
 
C. Materiel 

  
  Leje af entreprenørens materiel, der har indkøbsværdi pr. enhed, som er større end 

4.000 kr. Leje skal aftales mellem bygherrens tilsyn og entreprenøren forud for an-
vendelsen. 

 
  Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. 
 

D. Underentreprenører 
 
  Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. 
 
Entreprenørens repræsentant 
 
ad §29, stk. 1 I forbindelse med arbejdes overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygher-

ren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. 
 
 Entreprenørens ingeniører og formænd/arbejdsledere, som er beskæftiget med af-

mærkning af vejarbejder, skal have gennemført et godkendt kursus ”Vejen som ar-
bejdsplads”. Kurset skal påregnes gennemført inden arbejdets påbegyndelse. Bestå-
et VEJ-EU kursus (eller lignende) skal til enhver tid kunne dokumenteres ved at frem-
vise det udleverede kursusbevis. Beviset er gyldigt i 5 år, hvorefter man skal gennem-
føre og bestå et repetitionskursus. 

 
 Ved etablering, vedligehold samt eftersyn af afmærkning af vejarbejder skal den/de 

som er ansvarlige for afmærkningen være til stede på arbejdspladsen. 
 
 Arbejdspladsen skal kunne kontaktes til enhver tid under entreprisens udførelse og 

tilrettelæggelse via mobiltelefon. 
 
 Arbejdssproget er dansk, og der skal altid under udførelsen være en dansktalende 

repræsentant for entreprenøren på arbejdsstedet. 
 
 
 Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausu-

ler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleve-
randørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre 
arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende 
kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrif-
ter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den 
egn, hvor arbejdet udføres. 

  
Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative ar-
bejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal 
af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter 
overenskomsterne skal betales.   
 
Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandø-
rers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og 
ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne 
om de gældende arbejdsvilkår. 
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Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget 
krav på yderligere løn fra de ansatte, kan Bygherren foretage tilbageholdelse i beta-
lingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelses-
vilkår. 

 

D.   BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE 

 
Betaling 
 
ad §36, stk. 1 Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren oplyst konto. 
 
 Betalingen sker på grundlag af elektronisk faktura fra leverandøren i henhold til Be-

kendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, nr. 206 af 11. 
marts 2011. 

 
 For arbejder, der betales som regningsarbejde, ydes der ingen betaling for omgøring 

af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens 
side. 

 
ad §36 Entreprisen skal udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra 

licitationsdagen. 
 
 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbud-

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

 
 Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige 

løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. 
 
 For / hele entreprisen / den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden / 

ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, 
som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, 
der direkte benyttes til arbejdet.  

 
 Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er 

trådt i kraft. 
 
 Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt 

forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne 
dokumenteres på anden måde. 

 
 Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10% af prisen på tilbudsdagen. 

Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem til-
budsdagen og indkøbstidspunktet.  

 
 Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter 

aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. 
  
 Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede 

godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50% af entreprisesummen. 
 
 Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde 

godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes en-
treprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets 
størrelse i henhold til entreprisesummen.  
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E.   TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE 

 
Entreprenørens hæftelse og forsinkelse 
 
ad §40, stk. 2  
 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden 

tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillel-
sen. 

 
 Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: 
 
  
 1. For igangsættelsesfristen: 
 
 
 1,0 % af entreprisesummen af de ikke udførte arbejder pr. påbegyndt uge.  
 
 
 2. For deltidsfristen: 
 
 2,0 % af entreprisesummen af de ikke udførte arbejder pr. påbegyndt uge.  
 
 
 3. For færdiggørelsesfristen: 
 
 5,0 % af entreprisesummen af de ikke udførte arbejder pr. påbegyndt uge.  
 
 

F.   ARBEJDETS AFLEVERING 

 
Afleveringsforretningen 
 
ad §45, stk. 1 Entreprisen vil kunne afleveres, når den er fuldført i sin helhed uden væsentlige 

mangler, hvorved forstås mangler, som har betydning for brugen, driften og/eller ved-
ligeholdelsen. 

 
 Bygherre og entreprenør kan ved flere entrepriser, aftale samlet aflevering. 
 

G.  MANGLER VED ARBEJDET 

 
Mangelansvarets ophør 
 
ad §55 Umiddelbart inden ophør af mangelansvarsperioden for jævnhed og profil foretages 

besigtigelse af arbejdet som ved 1-års eftersyn. 
 
 Den efter 1 år resterende 2%'s sikkerhed nedskrives ikke yderligere som følge af 

ophør af mangelansvar for jævnhed og profil. 
 
 Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og -ret foretages besigtigelse 

af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. 
 
 Mangelansvarets ophør regnes altid til en 30. september. 
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SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR ARBEJDSPLADS  
 
Supplerende bestemmelser til gældende AAB for arbejdsplads. 
 

1. SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE 

 
 Entreprenøren skal undgå alle former for skader på eksisterende kørebanebelægnin-

ger. 
 
 Arbejdet kan påbegyndes, når aftale herom mellem entreprenør og bygherre forelig-

ger. Der må dog ikke arbejdes eller køres med entreprenørmaskiner på kommuneve-
je før den endelige afmærkning er etableret. 

  
 Afmærkning til regulering af trafikken etableres af entreprenøren og aftales med 

Bornholms Politi. 
 

2. AFSÆTNING 

 

2.1 Bygherrens afsætning 

 
 Til brug for entreprenørens afsætning vil bygherren anvise vejens stationering i læng-

deretningen samt eventuelle fikspunkter. 
 

2.2 Entreprenørens afsætning 

 
 Afsætning foretages af entreprenøren. 
 
 Projekttegninger foreligger almindeligvis ikke, men udleveres såfremt de forefindes. 
 

3. ARBEJDSOMRÅDE, ARBEJDSPLADS OG ADGANGSVEJE 

 
 Alle berørte arealer skal ved arbejdets afslutning være retablerede og ryddede. 
 
 Vejarealer må ikke anvendes til oplagsplads. 
 

4. FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 

 

4.1 Alment 

 
 Vejstrækningerne vil være normalt trafikerede under udførelsen, eller der vil blive 

etableret omkørsel - som anført under ”Orientering”. 
 
 Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved afmærkningen af vejarbejder, 

kan denne omgående stoppe arbejdet. 
  
 Foretager entreprenøren ikke straks udbedring af mangler ved afmærkningen af vej-

arbejder, eller hvis det er uopsætteligt, kan bygherren lade udbedringen foretage for 
entreprenørens regning. 

 
 Traffikregulering aftales i øvrigt med Bornholms Politi. 
 

4.2 Materialer 

 
 Entreprenøren skal levere og vedligeholde afspærringer og skiltning. 
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4.3 Udførelse 

 
 GENERELT FOR UDFØRELSE: 
 

Alle opgaver der foranlediger feje-/sugemaskine koordineres med og udføres af Vej 
og Park, Bornholm. 

 
 GÆLDER FOR VARMBLANDET ASFALT: 
 
 Følgende foranstaltninger skal påregnes udført indenfor entreprisen: 
 

Ved udarbejdelsen af vejafmærkningsplaner skal entreprenøren specielt være op-
mærksom på følgende: 

 

 Arbejdspladsens længde:  
Der kan ikke forventes godkendt længder større end 600 m ved brug af signalan-
læg. 

 

 Større længde end 600 m kan i enkelte tilfælde efter aftale med bygherrens tilsyn 
forventes godkendt, hvis der f.eks. anvendes manuel styring af signalanlæg.  

 
  
 GÆLDER FOR OVERFLADEBEHANDLING: 
 
 Følgende foranstaltninger skal påregnes udført indenfor entreprisen: 
 

A. Det påhviler entreprenøren i takt med overfladebehandlingens udførelse at leve-
re og opsætte A 33 tavler ”Løse sten” suppleret med C 55 tavler ”40 km/h”. 

 
 Tavlerne opsættes i begge ender af den overfladebehandlede strækning og i 

begge vejsider, og gentages for hver 800 m og efter alle betydende vejtilslutnin-
ger i højre side af vejen i færdselsretningen. 

 
 Hvor hastighedsbegrænsningen ophører, skal der på bagsiden af C 55 tavlerne 

opsættes C 59 tavler ”Ophør af forbud”. 
 
 Forvarslingstavler opstilles altid i begge vejsider. 
 
B. Vedligeholdelse af skiltene C 55, A 33 og C 59 i de første 3 dage efter, at over-

fladebehandling er foretaget. Skiltene må først fjernes efter aftale med bygher-
ren, idet vejarbejdsafmærkningen skal opretholdes, så længe der er risiko for 
stenslag fra afdækningsmaterialet. 

 
C. Overfladebehandlingen skal i de første 3 dage efter udførelsen holdes under nø-

je observation af entreprenøren. Der foretages omhyggelig fejning og opsugning 
af løse sten fra kørebane, cykelstier, fortov og lignende, langs kantsten, vejtil-
slutninger, overkørsler med selvopsugende fejemaskine, efter aftale med byg-
herre. 

 
D. Løse sten, der ikke omgående fjernes ved bygherrens påkrav, vil ved bygherrens 

foranstaltning blive fjernet for entreprenørens regning ved fradrag i afregningen. 
 

4.4 Kontrol 

 
 Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol ved daglig inspektion, sikre at kravene til 

færdselsregulerende foranstaltninger bliver overholdt og anføre det på bilag 3 i Til-
synshåndbogen.   

 Konstateres en uforsvarlig forringelse af trafiksikkerheden, skal entreprenøren rede-
gøre for forholdene.  

 
 Trafiksikkerhed vil være et fast punkt på dagsordenen til evt. byggemøder. 
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5. LEDNINGER 

 

5.1 Alment 

 
 På opstartsmødet foretages aftaler om trafikspoler, glatførestationer mv.  
 

6. LABORATORIEFACILITETER 

 
 Der kræves ikke ved denne entreprise oprettelse af laboratorium. 
 
 De til kontrol af asfalt krævede prøver kan i denne entreprise efter aftale med bygher-

ren tillades udført på produktionsstedet eller i andet af bygherren accepteret laborato-
rium. 

 
 I denne forbindelse skal en entreprenør – der ikke jævnligt får sit laboratoriums prø-

veresultater kontrolleret/kalibreret i forhold en national kalibreringsordning – i god tid 
inden entreprisens start rette henvendelse til bygherren med henblik på gennemførel-
se af de til kontrollen/kalibreringen nødvendige laboratorieprøver, -analyser etc. 

 
 Ved mobile eller semimobile anlæg skal entreprenøren i god tid forinden produktionen 

påbegyndes udføre prøveblanding med efterfølgende laboratorieprøver for at doku-
mentere, at materialerne opfylder krav og specifikationer. 

 
 Entreprenøren skal have adgang til godkendt laboratorium. Art og omfang af prøvnin-

gerne er nærmere angivet i AAB eller SAB. 
 
7. SOCIALE FORPLIGTELSER 

 
Bornholm Regionskommune har inden for aftalens arbejdsområde en række sociale 
forpligtelser som skal efterleves. 
Sociale klausuler skal i denne forbindelse forstås som, at den der vinder udbuddet 
påtager sig en nærmere angivet social forpligtigelse. Målet er dels at fastholde perso-
ner på arbejdsmarkedet og forebygge nedslidning, og dels at integrere personer, der 
er uden for arbejdsmarkedet. 
Hvis opgaver eller områder overgår til eksterne leverandører / entreprenør som følge 
af konkurrenceudsættelse, så er det en forudsætning, at sociale og beskæftigelses-
mæssige tiltag fortsætter på minimum samme niveau. Dette gælder områder som alle 
former for støttet beskæftigelse, herunder fleksjob, skånejob og ansættelse med løn-
tilskud. Integrationsindsats. Uddannelse og kompetenceløft, herunder elever og lær-
linge. 
 

 ”Såfremt virksomheden har 20 eller flere ansatte skal virksomheden sikre at 
mindst 5 pct. af de ansatte i den del af virksomheden der skal varetage den 
udliciterede opgave, falder ind under en eller flere af de målgrupper som er 
omfattet af de sociale klausuler”. 

 ”Såfremt virksomheden har mindre end 20 ansatte, skal virksomheden sikre 
at mindst 1 af de ansatte i virksomheden, der udfører den udliciterede opga-
ve, falder ind under en eller flere af de målgrupper som er omfattet af de so-
ciale klausuler.” 

 ”Virksomheder med mere end 20 ansatte har pligt til at formulere politikker 
om etnisk ligestilling og arbejdsfastholdelse.” 

 ”Arbejdsklausuler anvendes ved bygge- og anlægsarbejder. Med arbejds-
klausuler menes at der stilles krav om normale løn- og ansættelsesvilkår efter 
dansk standard så ILO-konventionen opfyldes” 

 
Ved overdragelse af aftalen til leverandører / entreprenør forpligtiger denne sig til at 
efterleve disse sociale forpligtigelser i hele kontraktperioden. 
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BILAG 1 

 
 

ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE 
 

om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 
 
 

I henhold til bekendtgørelse nr. 1564 af 15. december 2015 om lov om begrænsning af skyldneres mulighe-
der for at deltage i offentlige udbudsforretninger mv. § 1, stk. 1, erklærer undertegnede hermed, at den sam-
lede gæld til det offentlige, hidrørende fra ubetalte, forfaldne skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikrings-
ordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor undertegnede er etableret, dags dato udgør 
følgende: 
 
 
 
______________ kr., skriver_________________________________kroner. 
 
 
 
Såfremt omfanget af ubetalt forfalden gæld til det offentlige er over 100.000 kr., oplyses hvorvidt (sæt X): 
 
 
A. (   )  Der er stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger 100.000 kr. Dokumentation herfor er ved-

lagt. 
 
 
B. (   )  Der er med inddrivelsesmyndigheden den  ___  / ________ 20XX indgået aftale om en afdragsord-

ning. Afdragsordningen er overholdt på tilbudstidspunktet. 
 
Tilbudsgiver giver samtykke til, at [XXX] må kontrollere rigtigheden af de givne oplysninger. 
 
 
Navn og adresse:  
 
   
 
   
 
   
 
 
 __________________________, den ____ / ____ 20XX  
 
   
  (underskrift)  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2022 
  Side nr. 17 
BRK. Center for Ejendomme og Drift, Driftsplanlægning 
 

 

 BILAG 2 

 
 

"Grundlag for arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsplan". 

Arbejdsstedets navn 
og adresse  

Entreprisenavn.  

Vejnr. og km  

Vejnavn/rutenr.   

Arbejdspladsens 
organisation 

Adresseliste for bygherren og hans tilsynsførende 
Adresseliste for entreprenøren 
Adresseliste for entreprenørens byggepladsledelse og formand 
Adresseliste for underentreprenører og deres formænd 

Vedlagt: 

□ 

Sikkerheds-
organisation 

Entreprenørens redegørelse for sin sikkerhedsorganisation, med op-
lysning om placering af førstehjælpsudstyr m.m. 

Vedlagt: 

□ 

Instruks for brug af sikkerhedsudstyr, åndedrætsværn og sikkerhed-
støj, forefindes på arbejdspladsen. 

Set: 

□ 

Tidsplan Tidsplan for arbejdet, med angivelse af hoved- og underentreprenø-
rers tilstedeværelse på pladsen er anført på Protokol for forberedende 
møde. 

Set: 

□ 

Angivelse af samtidig tilstedeværelse af 
antal arbejdsgivere og medarbejdere (inkl. 
vognmænd og chauffører). 

Antal arbejdsgivere  

Antal medarbejdere  

Afmærkningsplan Afmærkningsplanen foreligger som tegning påført arbejdsstedets 
navn. Henvisning til standardtegning er ikke tilstrækkeligt. 

Vedlagt: 

□ 

Arbejdsplan Såfremt to eller flere arbejdsgivere samtidig på arbejdspladsen be-
skæftiger flere end 10 personer, skal der foreligge en plan over "skur-
vognspladsen". 

Vedlagt: 

□ 

Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal foreligge på pladsen. Set: 

□ 

Affald Procedure for hvilke affaldstyper der frembringes under entreprisen, 
hvorledes de indsamles og bortskaffes. 

Set: 

□ 

Ansvarlig for udar-
bejdelse og vedlige-
hold af plan for sik-
kerhed og sundhed 
 

Entreprenørens navn: 

Ansvarlig for koordi-
nering af sikkerhed 
og sundhed  
 

Koordinatorens navn: 
 
 
(Udfyldes kun såfremt to eller flere arbejdsgivere på arbejdspladsen samtidig 
beskæftiger flere end 10 personer). 

Godkendelse Dato:……………………….. 
 
 
 
Entreprenør Bygherre 
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BILAG 3 
 
 
 
Kortbilag vedlagt separat.
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BILAG 4 

 
 

STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT 

 
 
Bygherre: 
 
 
 
 
 
 
Entreprenør: 
 
 
 
 
 
 
Entreprise: 
 
 
 
 
 
Kontraktdato: 
Undertegnede entreprenør transporterer herved til 
 
 
 
den os tilkommende entreprisesum på                                                                                 kr. ekskl. moms, 
skriver:                                                                                                                                   kroner samt even-
tuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. 
 
Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, der 
står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB18, § 7, stk. 2. 
 
Denne transport anmeldes over for bygherren. 
 
……………………………….. den ……………………… 20…… . 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------            
                              (entreprenørens underskrift)                                                            (entreprenørens stem-
pel) 
 
Noteret af bygherren: 
 
……………………………….. den ……………………… 20…… . 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------            
                              (bygherrens underskrift)                                                                   (bygherrens stempel) 
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BILAG 5 

 
 

STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE 
 

 
Bygherre: 
 
 
 
 
 
 
Entreprenør: 
 
 
 
 
 
 
Entreprise: 
 
 
 
 
 
 
Kontraktdato: 
Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for bygherren et beløb af 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
kr. 
Skriver: …………………………………………………………………………………………………… . . 
…………… . 
………………………………………………………………………………………………………………………. .. 
kroner, 
der skal tjene til sikkerhed for bygherren i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine forpligtigelser med 
ovennævnte arbejder i henhold til de for arbejdet gældende betingelser m.v. 
 
Sikkerhedsstillelsen nedskrives efter kontraktens bestemmelser. Den frigives, når entreprenørens forpligti-
gelser er opfyldt. 
 
Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i AB18, § 9, stk. 11. 
 
Beslutning truffet i henhold til AB18, § 67 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten. 
 
Bygherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser med 
hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser. 
 
 
………………………… den ……………………… 20…… . 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------            
                              (garantens underskrift)                                                                     (garantens stempel) 
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BILAG 6 
 

Anvendelse af sociale klausuler  

I de tilfælde, hvor det er muligt og formålstjenligt, skal der ved udbud af kontrakter med eksterne leverandø-
rer om tjenesteydelser samt ved større bygge- og anlægsarbejder anvendes sociale klausuler.  
 
Det skal dog iagttages, at visse områder er reguleret af lovgivningen på en sådan måde, at der ikke lovligt 
kan stilles sociale krav til leverandørerne. Der kan kun stilles sociale klausuler, der relaterer til den udbudte 
opgave og ifølge EU-retten må de stillede sociale klausuler ikke henvise til danske ordninger. De stillede 
sociale klausuler skal respektere princippet om proportionalitet. 
 
Ved brug af sociale klausuler skal det fremgå af udbudsmaterialet, at den der vinder udbuddet, påtager sig 
en nærmere angivet social forpligtigelse. Målet er dels at fastholde personer på arbejdsmarkedet og fore-
bygge nedslidning, og dels at integrere personer, der er uden for arbejdsmarkedet. Sociale klausuler skal 
opfattes bredt, og kan tillige eksempelvis indeholde krav vedr. tilgængelighed for ældre og handicappede 
mv. 

 

Ved udbud af tjenesteydelser skal der som hovedregel stilles krav om, at tilbudsgivere beskriver ledelses- 
og personaleforhold samt personalepolitik.  
 
Der stilles desuden krav om, at tilbudsgiver beskriver forhold vedrørende medarbejdernes fortsatte uddan-
nelse og jobkvalificering, arbejdsmiljø samt samarbejds- og sikkerhedsforhold. 

 

For at leve op til forpligtelsen om sociale klausuler, vil der i den indgåede kontrakt blive stillet krav om be-
skæftigelse af lærlinge eller andre medarbejdere og beskæftigede på særlige vilkår i kontraktperioden, til 
udførelse af den udliciterede opgave. 

 

Bornholms Regionskommune sikrer, at arbejde ikke udføres på arbejds- og lønvilkår, der er mindre gunstige 
end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller admi-
nistrative forskrifter gælder for arbejde af samme art. 

 

Konkret ønskes følgende krav efterlevet: 

 Såfremt virksomheden har 20 eller flere ansatte, skal virksomheden sikre, at mindst 5 pct. af de an-
satte i den del af virksomheden, der skal varetage den udliciterede opgave, falder ind under en eller 
flere af de målgrupper, som er omfattet af de sociale klausuler. 

 Såfremt virksomheden har mindre end 20 ansatte, skal virksomheden sikre, at mindst 1 af de ansat-
te i virksomheden, der udfører den udliciterede opgave, falder ind under en eller flere af de mål-
grupper, som er omfattet af de sociale klausuler. 

 Virksomheder med mere end 20 ansatte har pligt til at formulere politikker om etnisk ligestilling og 
arbejdsfastholdelse. 

 

Relevante brancheorganisationer kan inddrages i forhold til hvilke typer af medarbejdere, der er mest rele-
vante i den enkelte udliciteringsopgave. Specifikt vil der blive stillet krav om at tilbudsgiver skal beskæftige 
et antal medarbejdere inden for relevant område i hele kontaktperioden. Der må gerne være tale om allere-
de ansatte på særlige vilkår, såfremt de indgår i den udliciterede opgave. 

 

Såfremt tilbudsgiver ikke lever op til ovenstående, vil der være tale om misligholdelse af kontakten. 

 

Bornholms Regionskommune anviser en person som kan kontaktes hvis 3. part observerer mislighold. 

 

Kommunens aktieselskaber er orienteret om hvordan kommunen implementerer sociale klausuler og de 
sociale klausuler er indskrevet i selskabernes ejer strategier. 
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Anvendelse af arbejdsklausuler 

Arbejdsklausuler anvendes ved bygge- og anlægsarbejder. Med arbejdsklausuler menes, at der stilles krav 
om normale løn- og ansættelsesvilkår efter dansk standard, så ILO-konventionen opfyldes. 
 
Ved alle udbud i Bornholms Regionskommune, stilles krav om, at de individuelle rettigheder og pligter i den 
til enhver tid gældende danske overenskomst skal følges, ligesom enhver entreprenør, der entrerer med 
Bornholms Regionskommune, forpligtes til at sikre, at eventuelle underentreprenører også overholder over-
enskomsten, for så vidt angår individuelle rettigheder og pligter.  
 
Samtidig knyttes der en ret til at ophæve kontrakten, hvis kravene ikke overholdes.  
 
Forpligtelsen til at anvende arbejdsklausulen gælder både EU-udbud og udbud efter tilbudsloven. 
 

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladsaftaler 

Statslige, samt også regionale og kommunale ordregivere fra 1. januar 2014, er via ”følg eller forklar”- 
princippet forpligtet til at overveje at bruge sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante 
udbud. Afgrænsningen af ”relevante udbud” er: 

 Bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark, og har en varighed på minimum 6 
måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr. 

 Tjenesteydelseskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark, og har et driftselement (fx 
rengøring og kantinedrift), en varighed på minimum 6 måneder og en værdi på mindst 10 mio. kr. 
ekskl. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr. (i kontraktperioden). 

 
Er kontrakt- og/eller lønsummen større end ovenstående beløb (= et relevant udbud), skal ordregiver foreta-
ge en konkret vurdering af, om kontrakten egner sig til en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler.  
 
Baggrunden herfor er, at lovligheden af sociale klausuler i et offentligt udbud altid beror på en konkret 
vurdering i henhold til EU´s udbudsregler. 
 
Ordregiver kan lovligt anvende sociale klausuler, når disse tre betingelser er opfyldt: 

 Kravet overholder EU-retten, dvs. det er proportionalt og ikke-diskriminerende 
 Kravet er knyttet til kontraktens udførelse 
 Kravet er offentliggjort i udbudsbekendtgørelse eller udbudsbetingelserne 

 
Den førstnævnte betingelse indebærer bl.a. at det ikke er tilladt at stille krav om danske elever/praktikanter 
eller elever/praktikanter fra en bestemt erhvervsskole eller geografisk område. 
 
Hvis ordregiver vælger ikke at bruge en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler i det ”relevante 
udbud”, skal ordregiver afgive en forklaring på ordregivers hjemmeside. Begrundelsen kan for eksempel 
være, at der ikke er mangel på praktikpladser indenfor uddannelsesområdet, eller at det ikke vil være pro-
portionalt at stille en social klausul.  
 
I udbud der er opdelt i delaftaler, som enkeltvis er mindre end beløbsgrænserne for ”relevant udbud” kan det 
være u-proportionalt at kræve praktikaftaler. 
 

Social ansvarlighed 

Bornholms Regionskommune lægger vægt på at være socialt ansvarlige overfor medarbejdere. Regions-
kommunen kræver derfor, at en ekstern leverandør/entreprenør samarbejder i en konstruktiv dialog om at 
løfte denne sociale dimension, uanset om der i en konkret opgave stilles krav i form af sociale klausuler. 
 
Ved konkrete udbud og udlicitering ønsker regionskommunen oplyst, hvilke tiltag den enkelte tilbudsgiver 
har gjort for at sikre et rummeligt arbejdsmarked. 


