
Udbudsmaterialer og det at omsætte en kortlægning til en beskrivelse

Hvad bør et udbudsmateriale indeholde?

Erfa-møde i netværk om nedrivning, mandag den 5. og 8. februar 2018



Vores vision

Lovlig og ens 
udførelse i 
hele DK



Vi fik lavet en analyse



Denne blev fulgt op af en undersøgelse



Derefter en del debat

• Konferencer, seminarer m.v.

• Undervisningsinstitutionerne

• Erfagruppemøder

• BR 15, Værdibyg, miljøprojekter m.v.

• Udarbejdelse af notater til uddeling

• Udbrede kendskabet til ”God praksis”



Konstaterer at der mangler viden

• Oprettelsen af et nationalt 
videnscenter
• Uvildig partner

• Formidle kompleks viden

• Bygherrer, myndigheder, rådgivere og 
entreprenører



Det er gået fremad

• Der er stadig udfordringer



Vores udfordringer

• Manglende overholdelse af reglerne 
er en alvorlig situation for os, fordi

• Ulige konkurrence, urent trav

•Halv pris

•Ikke muligt at kontrollere

• Og det må ikke være en fordel at ”spille” 
med menneskeliv og miljø



Vores udfordringer



Udbudsmaterialet – hvad har vi brug for?



Enighed om lovlig og ens udførelse i hele DK

• Det en forudsætning at alle tager ansvar
• Love og regler overholdes

• Sikre mennesker og miljø

• Myndighederne fastsætter niveauet

• Enighed
•Det er og bliver et fælles ansvar og der skal 
gøres en aktiv indsats af alle



Vi har brug for enighed

Bund / helt ligeglad / gør 
ingenting

Omkostninger

Acceptabelt niveau
(Vejledninger/VHGB/Videntjenesten/Bam-Bus)



Den gode kortlægningen = de 80%



Der skal udføres en seriøs kortlægning

- Dette arbejde er for eksperter – man skal vide hvad man har med at gøre



Kortlægning – Den gode rapport

• Formål
• Hvad er kortlægningens formål

• Hvem og til hvad kortlægningen er udarbejdet for

• Rapportens afgrænsning
• Hvilen dele af bygningen er opfattet af kortlægningen

• Utilgængelige dele af bygningen

• Hvilke stoffer der er undersøgt for

• Bygningsoplysninger
• Adresse og matrikelnummer

• Alder 

• Historiske data om tidl. Funktioner

• Tidspunkt for stører renovering eller ombygning

• Størrelse af bygningen

• Beskrivelse af prøvetagning
• Overvejelser omkring antallet af prøver

• Overfladeprøver eller borekerneprøver

• Enkeltprøver eller samleprøver

• Anvendt prøvetagningsudstyr

• Billeder og tegninger
• Billeder til dokumentation af prøvetagning
• Indtegning af prøvetagningssteder på 

oversigtstegning 



Kortlægning – Den gode rapport

• Analyseresultater
• Laboratoriets analyserapporter bør være vedhæfter 

rapporten som bilag

• Analyserne børe være udført akkrediteret

• Prøver og resultater
• Evt. et skema der sammenholder prøvetagningssteder 

med analyseresultater

• Sammenholdning af grænseværdier og 
analyseresultater

• Forureningsomfang
• Stillingstagen til hvad de enkelte prøver repræsenterer

• Estimering af mængder

• Usikkerheder
• Usikkerheder ifm. kortlægningen bør belyses og 

diskuteres

Det bør altid fremgå af rapporten, om der er 
yderligere behov for undersøgelser.

• Konklusion
• Vurdering af resultaterne
• Klar angivelse af betydning for byggesagen

• Anbefalinger
• Opmærksomhed ved nedbrydning, blotlægning af skjulte 

overflader



De resterende 20%



De resterende 20% - med i udbuddet

• Der skal tages højde for disse

• Stipulerede mængder

• Alle overflader

• Bestemte og f.eks. 
ufremkommelige område

• I tvivlstilfælde gå da på den 
sikre side

• Få det med i konkurrencen

• Godt for budgettet

• Godt for miljøet 

• Godt for mennesker



Det gode udbud



Det gode udbud

• Der er taget stilling således at kortlægningen er 
integreret 

• Saneringsopgaven er beskrevet

• Det er tydeligt hvad der er hvor

• Og hvordan det skal håndteres

• Det er beskrevet således at det tydeligt fremgår, at 
det er både arbejdsmiljømæssigt, som 
miljømæssigt ”bygbart”



Entydige beskrivelser og tegninger



Det gode udbud for nedrivning

• Entydige og godt beskrevne projekter 
vil medføre, at vi kan fokusere på:

•Effektive gennemførelse af projekterne

•Udvikling af metoder og 
industrialisering af vores arbejde,

•Der ud af vil vi kunne effektivisere og 
nedbringe omkostningerne til 
arbejderne til glæde for alle 



Spørgsmål?


