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1. ALMINDELIG ORIENTERING 

 

1.1 Bygherre 

 

Brabrand Boligforening 

Rymarken 2 

8210 Aarhus V 

Kontaktperson Kim Skjelmose (kisk@bbbo.dk) 

 

Tlf.: 30 53 50 82 

 

1.1 Bygherrerådgiver 

 

Rambøll Danmark A/S 

Olof Palmes Allé 22 

8200 Århus N 

Kontaktperson Jens Chr. Bach (chj@ramboll.dk) 

 

Tlf.: 51 61 77 78 

 

1.2 Udbud og entrepriseform 

 

Projektet udbydes i totalentreprisekonkurrence mellem maksimalt 5 indbudte entreprenører. 

 

Tilbudsloven er gældende for entreprisen og opgaven vil blive tildelt efter kriteriet: Laveste pris. 

 

1.3 Projektorientering 

 

Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune har i fællesskab udarbejdet en plan for omdannelse 

af de eksisterende boligbebyggelser Gellerupparken og Toveshøj fra socialt udsatte boligområder 

til attraktive bydele. 

Visionen er at gennemføre en massiv fysisk omdannelse af et stort alment boligområde. Den fysi-

ske omdannelse vil bl.a. omfatte etableringen af en ny infrastruktur i området, bestående af bl.a. 

en ny bygade som forbinder butikscentrene City Vest i syd med Bazar Vest i nord, en indre ring-

gade der forbinder Gellerupparken og Toveshøj og nye tværgående gader der skaber liv og åbner 

området. 

Denne entreprise omfatter nedrivning af boligblokkene A9, A10 og Hejredalskollegiet. 

Entreprisen omfatter nedrivning af bygninger og opbrydning af div. belægninger inkl. sortering, 

bortkørsel og deponering. Beton skal nedknuses og er efterfølgende bygherrens ejendom. 

 

 

2. SÆRLIGE BETINGELSER 

2.1 Myndighedsforhold 

 

Bygherren sørger for nedrivningstilladelser hos Aarhus Kommune. Al øvrig myndighedsbehand-

ling påhviler entreprenøren. 

Entreprenøren afholder alle udgifter til alle gebyrer. Bygherren afholder dog gebyr til Aarhus 

Kommune for nedrivningstilladelser. 

mailto:chj@ramboll.dk
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Entreprenøren skal efter accept selv føre forhandlinger med de myndigheder der administrerer 

disse forhold og indhente alle nødvendige tilladelser og fremsende kopi heraf til Rambøll. 

Dispensationer må kun søges med bygherrens godkendelse. 

Rambøll skal have tilsendt kopi af myndighedskorrespondance. 

2.2 Grundforhold 

 

Grunden overtages som den henligger i dag.  

Det er påkrævet, at alle tilbudsgivere inspicerer grunden og bygningerne og nøje sætter sig ind i 

de eksisterende forhold, før tilbud afgives.  

Ekstrakrav pga. ukendskab til eksisterende forhold vil ikke blive honoreret. 

Entreprenøren er pligtig til at søge oplysninger om eksisterende installationers placeringer hos 

myndigheder og forsyningsselskaber, uanset om disse er helt eller delvist angivet i udbudsmate-

rialet.  

Det pålægges entreprenøren at udvise den største forsigtighed over for eksisterende installatio-

ner på eller ved byggepladsen. 

Eventuelle udgifter til reparation af beskadigede kabler m.v., eventuelle omlægninger, samt 

eventuelle krav fra tredjemand i anledning af kabelbrud, m.v. påhviler alene entreprenøren og er 

bygherren uvedkommende. 

2.3 Forsyningsforhold 

 

2.3.1 Regn- og spildevandsledninger 

Totalentreprenøren skal sørge for afbrydelse af regn- og spildevandsledninger til boligblok A9, 

A10 og Hejredalskollegiet. Stik og ledninger der efterfølgende ikke er i brug skal opgraves eller 

fyldes med beton. 

 

2.3.2 El 

Totalentreprenøren skal sørge for afmelding og afbrydelse af el-installationen til boligblok A9, 

A10 og Hejredalskollegiet. 

 

2.3.3 Vand 

Bygherren sørger for afmelding og afbrydelse af vand til boligblokkene A9, A10 og Hejregalskol-

legiet. 

 

2.3.4 Fjernvarme 

Bygherren sørger for afmelding og afbrydelse af fjernvarme til boligblokkene A9, A10 og Hejre-

dalskollegiet. 

 

2.3.5 Skraldesugsinstallation 

Bygherren sørger for afbrydelse af skraldesugsinstallation i jord til boligblokkene A9, A10 og Hej-

redalskollegiet. 

 

2.3.6 Svagstrømsinstallationer 

Bygherren sørger for afmeldelse og afbrydelse af Stofa, TDC og diverse antenneinstallationer. 
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2.4 Byggepladsforhold 

 

2.4.1 Byggeplads 

Entreprisen omfatter alle udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse og fjernelse af skurby. 

Placering af byggeplads, skure, containere m.v. skal foretages på området mellem boligblok A9 

og Hejredalskollegiet. Området er vist på situationsplan, tegn. nr. 101. 

Alle midlertidige installationer, hegn, skiltning, byggepladsveje etc. skal etableres og fjernes af 

entreprenøren, og der skal retableres i fuldt omfang uden udgift for bygherren. 

Midlertidig indhegning af arbejdsområderne med 2 meter højt trådhegn skal være indeholdt i en-

treprisen. Princip for placering af trådhegnet er vist på tegn. nr. 102. Hegnet skal etableres såle-

des at det er vanskeligt at vælte, eventuelt med etablering af store betonklodser og skråstivere. 

Hegnet skal tilses og udbedres af entreprenøren på alle hverdage. 

Der vil ikke på bygherrens foranledning blive etableret vagtordning på byggepladsen.  

2.4.2 Byggepladsforsyning 

Totalentreprenøren etablerer afløb, varme, vand og el til byggebrug efter aftale med forsynings-

selskaberne. 

Alle udgifter i forbindelse med etablering og drift af ovennævnte afholdes af entreprenøren. 

Udgifter til forbrug af varme, vand og el i byggeperioden indtil aflevering afholdes ligeledes af en-

treprenøren.  

2.4.3 Deponeringsafgifter 

Alle udgifter i forbindelse med deponering og bortskaffelse af bygningsdele, affald, jord, belæg-

ninger, beplantning etc. skal være indeholdt i tilbuddet. 

Generelt henvises i øvrigt til Aarhus Kommunes retningslinjer for erhvervsaffald og bygge- og an-

lægsaffald. 

2.4.4 Renholdelse 

Det påhviler totalentreprenøren dagligt at renholde adgangsveje og omliggende private og offent-

lige veje i det omfang, disse måtte blive forurenet af trafik til og fra grunden i hele byggeperio-

den. 

2.4.5 Betonknusning 

Alt beton skal under nærværende entreprise knuses. Det knuste beton er bygherrens ejendom. 

Betonknus fra boligblok A9 skal placeres ved Lenesvej 23 og betonknus fra boligblok A10 og Hej-

redalskollegiet skal placeres ved Lottesvej 10-16. Områderne er vist på situationsplan, tegn. nr. 

101. Udførelse af betonknusning skal overholde myndighedernes krav. 

2.5 Sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger 

 

Totalentreprenøren forestår koordineringen og udførelsen af alle sikkerhedsmæssige arbejder og er 

forpligtet til at opfylde al lovgivning relateret hertil, herunder Arbejdsministeriets bekendtgørelser: 

 

 BEK nr. 110 af 5. februar 2013 "Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter mv. ef-

ter lov om arbejdsmiljø" 

 BEK nr. 117 af 5. februar 2013 ”Bekendtgørelse om bygherrens pligter” 

 

Bygherrens pligter i ovenstående bekendtgørelser skal varetages af entreprenøren, som samtidig 

over for bygherren er ansvarlig for bekendtgørelsernes overholdelse. 
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Herunder gøres specielt opmærksom på, at bygherrens pligter som varetages af entreprenøren, bl.a. 

omfatter: 

 Koordinering af sikkerhed og sundhed under projektering 

 At træffe aftaler med entreprenørerne/arbejdsgiverne om sikkerhedsforanstaltninger i fællesom-

råder. 

 Udarbejdelse og ajourføring af plan for sikkerhed og sundhed under projektering og på bygge-

pladsen. 

 Koordinering af entreprenørens/arbejdsgivernes foranstaltninger vedr. sikkerhed og sundhed, 

herunder sikkerhedsmøder. 

 Anmeldelse til den stedlige arbejdstilsynskreds. 

 Udarbejdelse af liste over særligt farligt arbejde. 

 

 

2.6 Entreprenørens ansvar 

 

Entreprenøren bærer det fulde ansvar for følgende: 

 

 Beskadigelse på eksisterende skraldesugs-, afløbs- og forsyningsledninger 

 Skader som følge af mangelfuld afstivning eller afspærring eller som følge af andre forhold, der 

kan lægges entreprenøren til last 

 Al skade, der måtte forvoldes på anden person eller ejendom 

 Gener fra støv, støj og vibrationer 

 Skader på anden mands ejendom grundet rystelser, der kan lægges entreprenøren til last. 

 

Eventuelle erstatningskrav i forbindelse hermed er bygherren uvedkommende. 

 

Ved nedbrydningen skal der træffes effektive foranstaltninger til imødegåelse af støv- og støjge-

ner, f.eks. ved anvendelse af støjdæmpet maskinel, vanding, støvafskærmning mv. Ligeledes 

skal sikres, at omkringliggende naboejendomme ikke generes af rystelser og lignende. 

 

Det påhviler entreprenøren at sørge for, at sten og andre bygningsdele ikke falder uden for en-

treprisegrænsen. 

 

Alt materiale fra nedrivningen er entreprenørens ejendom og skal fjernes fra pladsen, hvis ikke 

andet direkte er skrevet. 

 

2.7 Tidsstyring 

 

Arbejderne skal påbegyndes og gennemføres i overensstemmelse med den til udbudsmaterialet 

hørende tidsplan, hvori sanktionsbehæftede terminer er angivet.  

Inden for rammerne af denne plan, dvs. under overholdelse af den angivne termin, udarbejder 

entreprenøren forslag til en detaljeret tidsplan med beskrivelse af de enkelte aktiviteter og ræk-

kefølgen af disse.  

Til orientering kan det oplyses at blok 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15 og 19 i Hejredalskollegiet er beboede 

indtil 1. oktober 2016.  
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2.8 Vinterforanstaltninger 

 

Alle udgifter til vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte foranstaltnin-

ger, er bygherren uvedkommende. Entreprenøren er pligtig til at minimere antallet af vejrligsda-

ge ved etablering af dertil nødvendige vinterforanstaltninger. 

2.9 Klausul om løn- og arbejdsvilkår 

 

Hvis arbejdsforhold, af den i nærværende kontrakt omhandlede art, ikke er omfattet af kollektiv 

overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der inden 

for det fag eller den industri, i hvilken entreprenøren har sin virksomhed, i almindelighed bydes 

under tilsvarende forhold. 

Der henvises i den forbindelse til ILO-konvention nr. 94. 

Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører eller af personer, der har få-

et overdraget kontrakten (dele af) til udførelse. I så tilfælde påhviler det den virksomhed, der 

står som leverandør, at påse at bestemmelsen finder anvendelse. 

Bygherren kan til enhver tid udbede sig nødvendig dokumentation for at løn- og arbejdsvilkår for 

arbejdstagerne lever op til forpligtelsen i ILO-konvention nr. 94. Entreprenøren skal, efter skrift-

ligt påkrav, fremskaffe nødvendig dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandø-

rers arbejdstagere. Dokumentationen skal være bygherren i hænde senest 2 arbejdsdage efter 

påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan være lønsedler, lønregnskab, ansættelses-

kontrakter eller ansættelsesbeviser. Det påhviler entreprenøren at sørge for, at de dokumentere-

de løn- og arbejdsvilkår er sammenlignelige med danske løn- og arbejdsvilkår. 

Orientering om løn- og arbejdsvilkår 

Entreprenøren er forpligtet til at orientere medarbejderne om løn- og arbejdsvilkårene. Tilsvaren-

de gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører eller af personer, der har fået over-

draget kontrakten til udførelse. På opfordring fra bygherren skal entreprenøren inden 2 arbejds-

dage dokumentere, at medarbejderne er orienteret herom. 

Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), mm. 

Leverandøren skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder anmeldelse til Re-

gistret for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (RUT). 

Leverandører, der har anmeldelsespligt til RUT, skal på eget initiativ sende kvittering for anmel-

delsen til bygherren straks efter, at anmeldelsen er sket. 

Leverandøren skal desuden sikre, at eventuelle underleverandører eller personer, der har fået 

overdraget kontrakten til udførelse, overholder gældende lovgivning, herunder anmeldelse til 

RUT. 

På opfordring fra bygherren skal leverandøren inden 2 arbejdsdage fra arbejdets påbegyndelse 

dokumentere, at anmeldelsen til RUT er sket. Leverandøren og bygherren kan i særlige tilfælde 

aftale en længere frist. 

Misligholdelse 

Hvis leverandøren ikke efter påkrav eller forhandlinger sender relevant dokumentation, herunder 

anmeldelse til RUT, kan bygherren kræve en dagbod på kr. 3.000,- pr. påbegyndt arbejdsdag, 

indtil dokumentationen er modtaget, og klausulen er opfyldt. Bygherren er berettiget til at mod-

regne boden i betaling til leverandøren. 

Ligeledes kan bygherren kræve dagbøder af kr. 3.000,- pr. påbegyndt arbejdsdag, hvis det viser 

sig, at leverandøren ikke lever op til betingelserne i denne klausul. Dagbøderne kan opkræves, 
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indtil forholdene bringes i orden. Bygherren er berettiget til at modregne boden i betaling til leve-

randøren. 

Såfremt leverandøren ikke inden for rimelig tid opfylder betingelserne i klausulen eller sender 

den krævede dokumentation, kan det sidestilles med væsentlig misligholdelse af kontrakten. 

Undlader entreprenøren inden for rimelig tid at fremsende den krævede dokumentation, kan det 

betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten. 

 

 

3. ABT 93 / FÆLLESBETINGELSER 

Almindelige betingelser for totalentreprise (ABT 93) er med nedenstående tillæg og fravigelser gæl-

dende for det samlede arbejde, herunder de under leverancen aftalte ekstraarbejder. 

 

Nedenstående tilføjelser, fravigelser og supplerende bestemmelser går forud for ABT 93. 

 

A. Aftalegrundlaget 

 

Almindelige bestemmelser 

§ 1. 

 

Bygherrens udbud 

§ 2. 

Det forudsættes, at de bydende, forinden tilbuddet afgives, har gjort sig bekendt med forholdene på 

stedet, herunder orienteret sig om adgangsforhold. Eventuelle forandringer af eksisterende forhold 

nødvendiggjort af entreprisens gennemførelse er bygherren uvedkommende, og udgifter hertil skal 

være indeholdt i tilbudssummen. 

 

Entreprenørens tilbud 

§ 3. 

Vedståelsesfristen er 80 arbejdsdage. 

Fastprisperioden er 1 år fra tilbudsdatoen. 

 

Entrepriseaftalen 

§4 

 

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. 

§ 5. 

Entreprenøren kan kun give transport på sit samlede tilgodehavende og alene til bank, sparekasse 

eller andet anerkendt dansk pengeinstitut. 

Enhver anmodning om udbetaling af transporterede beløb skal af entreprenøren være påtegnet om 

transporten.  

 

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 

 

Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

§6 

Indtil aflevering har fundet sted skal den stillede sikkerhed svare til 15% af entreprisesummen. Her-

efter skal den stillede sikkerhed svare til 2% af entreprisesummen. Sikkerheden ophører 1 år efter 

afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af 

mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

 

Bygherrens sikkerhedsstillelse 

§ 7. 
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Bygherren stiller ikke sikkerhed. 

 

Forsikring 

§8. 

 

C. Entreprisens udførelse 

 

Arbejdsplan og afsætning 

§ 9. 

Arbejdsplanen skal foreligge senest 2 uger efter indgåelse af kontrakt. 
Entreprenørens oplæg til arbejdsplanen skal detaljeret angive varighed af de enkelte aktiviteter, som 

arbejdet kan splittes op i.  
 

Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at arbejdets fremdrift kan følges i detaljer på det enkelte 

byggemøde. 

 

Entreprenørens ydelse 

§ 10. 

 

Projektgennemgang, dokumentation og prøver 

§ 11. 

 

Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse 

§ 12. 

 

Forhold til myndigheder 

§ 13. 

 

Ændringer i arbejdet 

§ 14. 

Ingen mer- eller mindreydelse må påbegyndes eller effektueres uden bygherrens skriftlige accept 

heraf/anmodning herom. Foreligger en sådan aftale ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle 

ekstraarbejder henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder. 

 

Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 

§ 15. 

 

Fortidsminder 

§ 16. 

 

Bygherrens tilsyn 

§ 17. 

 

Entreprenørens kontrol 

§ 18. 

 

Byggemøder 

§ 19. 

 

Spilddage 

§ 20. 

 

Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet 

§ 21. 

 

D. Bygherrens betalingsforpligtelse 
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Betaling 

§ 22. 

Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren én gang hver måned ret til betaling for ud-

ført arbejde m.v. Bygherren skal senest 30 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen betale det 

beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktsmæssige arbejder for. 

 

Entreprisesummen er fast i 12 mdr. fra tilbudsdagen, jf. tilføjelse til § 3. 

Herefter reguleres efter "omkostningsindeks for boliger". Regulering finder sted i henhold til det se-

neste kendte indeks. Udgangspunktet for regulering er indeks 6 måneder efter tilbudsdagen. 

 

Entreprenørens ret til at standse arbejdet 

§ 23. 

Tvister mellem bygherre og totalentreprenør eller mellem totalentreprenør og underentreprenører 

eller leverandører, berettiger ikke nogen til at standse eller udsætte arbejdet. 

 

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 

 

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 

§ 24. 

Tidsfristforlængelse grundet vejrlig fastlægges således, at der, ved nødvendige arbejdsstandsninger 

på grund af vejrlig, tildeles entreprenøren tidsfristforlængelse, såfremt arbejdsstandsningen over-

skrider nedenstående: 

4 dage pr. måned i perioden 1. november til 31. marts 

3 dage pr. måned i perioden 1. april til 31. oktober 

Der overføres ikke spilddage til den efterfølgende måned. 

 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 

§ 25. 
Der er fastsat dagbod, der udgør kr. 5.000,- ekskl. moms pr. arbejdsdag i forbindelse med overskri-

delse af sanktionsbehæftet termin. 
Godkendt detailtidsplan gælder forud for udbudstidsplan. 

Dagbøder kan modregnes i entreprenørens førstkommende udbetalingsbegæring/ slutopgørelse. 

Bygherren har ikke tilbagebetalingspligt for dagbøder, selv om slutterminen overholdes. 

 

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 

§ 26. 

 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 

§ 27. 

 

F. Arbejdets aflevering 

 

Afleveringsforretningen 

§ 28. 

 

Afleveringsprotokol 

§ 29. 

 

G. Mangler ved arbejdet 

 

Mangelsbegrebet 

§ 30. 

 

Mangler påvist ved afleveringen 

§ 31. 

 

Mangler påvist efter afleveringen 
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§ 32. 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv. 

§ 33. 

 

Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen 

§ 34. 

 

Entreprenørens ansvar for følgeskader 

§ 35. 

 

Mangelansvarets ophør 

§ 36. 

 

H. 1- og 5-års eftersyn 

 

1-års eftersyn 

§ 37. 

 

5-års eftersyn 

§ 38. 

Udgår  

 

Fælles regler for eftersyn 

§ 39. 

 

I. Særligt om ophævelse 

 

Bygherrens hæveret 

§ 40. 

 

Entreprenørens hæveret 

§ 41. 

 

Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv. 

§ 42. 

 

En parts død 

§ 43. 

 

Fælles regler om ophævelse 

§ 44. 

 

J. Tvister 

 

Syn og skøn 

§ 45. 

 

Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. 

§ 46. 

 

Voldgift 

§ 47. 
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4. ALMENT 

Det er entreprenørens eget ansvar at besigtige boligblokkene benævnt A9, A10 og Hejredalskol-

legiet inden tilbudsafgivelse. 

Arbejderne omfatter alle leverancer og ydelser der er nødvendige for den komplette udførelse af 

nedbrydningsarbejderne. Generelt skal der foretages nedbrydning af eksisterende bygninger, 

ryddes, opbrydes, afgraves og bortkøres materialer. 

Ved gennemførelse af arbejdet skal der træffes de nødvendige foranstaltninger, jf. Byggelovens § 

12, og der henvises til Arbejdsministeriets bekendtgørelse, der er gældende for nedrivningsar-

bejder. 

Nedbrydningen skal endvidere udføres i henhold til NMK 96. Entreprenøren kan i forbindelse med 

kvalitetsstyring anvende KSN 96. "Eksempel på kvalitetssikring for nedbrydere", som er tilpasset 

NMK 96. 

Entreprenøren skal afspærre arbejdsområderne jf. punkt 2.4.1. 

Beplantningen langs Hejredalsvej samt beplantningen mellem Edwin Rahrs Vej og Lottesvej 21 

og Bentesvej 1 skal bevares og beskyttes i forbindelse med nedrivningen.  

Tilstødende vej- og fortovsarealer skal til stadighed renses for jord og affald hidhørende fra ryd-

ningen og nedbrydningen. 

Entreprenøren skal udbedre eventuelle skader på naboejendomme og belagte arealer der er op-

stået i forbindelse med rydningen og nedbrydningen. 

 

5. RYDNING 

Rydningen omfatter nødvendig fjernelse/bortskaffelse af skure og hegn m.m. 

Flisebelægninger skal fjernes indenfor nedrivningsområdet/byggepladshegnet. Flisesti syd for bo-

ligblok A9 skal dog bevares. 

Arbejdet omfatter derudover fjernelse af større sten samt affald og i øvrigt alt, som måtte være 

til hindre for arbejdets rette udførelse. 

Indvendig kan der være tæpper/vinyl på gulve og nogle ikke fjernede inventardele. Det kan på-

regnes at ca. 30% af lejlighederne har bibeholdt eksisterende gulvbelægning i form af tæpper og 

vinyl m.m.  

6. NEDRIVNING/NEDBRYDNING 

6.1 Arbejdets omfang 

 

Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende: 

 Afbrydelse af installationer jævnfør afsnit 2.3 

 Nedrivning/nedbrydning af bygninger inkl. kælder, fundamenter, ledninger, afløb, brønde 

m.v. 

 Sortering af materialer. 
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 Deponering i godkendt deponi. 

 Knusning af beton og bortkørsel af knust beton til bygherrens depot 

 

Bortskaffelse af materialer, herunder eventuelle asbest- og PCB-holdige materialer og farligt ma-

teriale mm., skal ske på lovlig vis og i henhold til kommunens regulativer. 

Entreprenøren skal advisere forsyningsselskaberne og ledningsejere, forinden nedrivningsarbejde 

påbegyndes. 

For bygninger, herunder også støttemure og trapper mv. kræves total fjernelse af fundamenter 

og støbte gulve. 

Ved aflevering skal arealer under nuværende bygninger være ryddede, planerede og fri for større 

sten. 

6.2 Ejendomsdata - boligblok A9, A10 og Hejredalskollegiet 

 

Opførelses år: 

Boligblok A9 og A10 samt Hejredalskollegiet er opført i perioden 1967–1969. 

 

Areal: 

Det samlede areal er følgende: 

Blok A9: 

Boligareal: 3.999 m2 

Kælderareal: 976 m2 

Blok A10: 

Boligareal: 6.074 m2 

Kælderareal: 1464 m2 

Hejredalskollegiet: 

Boligareal: 7.699 m2 

Kælderareal     1.105 m2  (Omfatter kælder ved 3 blokke og boilerrum ved 8 blokke) 

Herudover er der udvendige trapper/trappehuse der ikke er indregnet i ovennævnte arealer. 

Kort beskrivelse af boligblok A9 og A10: 

Facader består hovedsagelig af betonelementer og dør- og vinduespartier. Gavle er efterisolerede 

med udvendig beklædning udført af stålplader. 

Brystninger på altaner er udført af henholdsvis glas og stål. 

Etagedæk er udført i beton-huldæk med parketgulv.  

Tagkonstruktion er udført med tagpap på underlag af træ og tagopbygning af træspærfag. Tag-

rum er isoleret med i alt ca. 25 cm mineraluld. 

Indvendige skillevægge består hovedsageligt af betonvægge samt i mindre omfang lette vægge. 

Toilet- og baderum er udført af præfabrikerede elementer. 

Der henvises til tegningsmaterialet vedr. Hejredalskollegiet 

Ca. 30 % af de hårde hvidevarer og ca. 30 % af de indvendige dørplader vil være fjernet når 

A9/A10 boligblokkene frigives til nedrivning. 
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6.3 Miljøfremmede stoffer 

 

Forud for nedrivning af boligblok A11, A12 og A14 blev der i maj 2014 gennemført en undersø-

gelse for asbest, bly og PCB i forskellige bygningsdele. Undersøgelsesrapporten der også er gæl-

dende for blok A9 og A10 er vedlagt som bilag nr. 4. Denne undersøgelsesrapport er suppleret 

med yderligere undersøgelsesrapporter der er vedlagt udbudsmaterialet som bilag nr. 5, 6, og 7. 

 

I forbindelse med nedrivningen skal alle omkostninger til arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, 

personlige værnemidler mv. være indeholdt i tilbudsprisen. 

 

Affaldshåndteringen skal ske i henhold til Aarhus Kommunes regulativer, og samtlige omkostnin-

ger til affaldshåndtering og –deponering skal være indeholdt i tilbuddet. 

 

Såfremt entreprenøren under arbejdets udførelse får mistanke om, at der er miljøfremmede stof-

fer udover det i rapporterne beskrevne skal byggeledelsen straks kontaktes, for at træffe afgørel-

se om det videre forløb. 

 

6.4 Læsning og bortkørsel af ren råjord (option) 

 

Som tillægsydelse/ekstraarbejde skal afgives pris for læsning og bortkørsel af 2.500 m3 ren rå-

jord. Jorden er beliggende umiddelbart vest og syd for boligblok A10. 


