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Kommuneplanændringer i forbindelse med forslag til udbygningsaftale. Udvidelse af Storcenter Nord, Aarhus N

TEKNIK OG MILJØ

I tilknytning til forslag til Lokalplan nr. 1105 hvori indgår ændrede rammebestemmelser for rammeområde 140102CE er der indgået et forslag til udbygningsaftale mellem Aarhus Kommune og Salling Group Ejendomme A/S, om
etablering af nye infrastrukturanlæg som følge af planområdets øgede etageantal, bygningshøjder og bebyggelsesprocent. I aftalen er specificeret
hvem der er aftalens parter, aftalens formål, og nedenfor kan ses hvilke ændringer i plangrundlaget, der foretages som følge af udbygningsaftalen. Udbygningsaftalen er offentlig fremlagt sammen med forslag til Lokalplan nr.
1105 og kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune fra den 27. august til den 22. oktober 2019.
Kommuneplantillægget ændrer rammebestemmelser for rammeområde
140102CE.

De tidligere bestemmelser for Rammeområde 140102CE i Kommuneplan 2017 er følgende:
Områdets anvendelse er fastlagt til centerformål. I området kan der etableres butikker, liberale erhverv, restauranter og lignende, som naturligt kan
indpasses i et bydelscenter. Såfremt intet andet er nævnt særskilt i rammerne kan der - inden for den angivne samlede ramme for tilvækst af butiksarealet i bydelscentret - opføres eller indrettes dagligvarebutikker på indtil 3.500
m² bruttoetageareal og udvalgsvarebutikker på indtil 2.000 m² bruttoetageareal i området.
Området kan desuden anvendes til offentlige formål og til boliger. Ved planlægning for placering af butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, er der mulighed for at der kan planlægges for butikker med et
større maksimalt bruttoetageareal.
Ved nybyggeri eller ombygning inden for området skal bymiljøet styrkes og
bebyggelsen skal udformes med facade og vinduespartier mod tilstødende
vejarealer. Parkeringspladser skal som udgangspunkt indrettes bag den
bygning, de servicerer.
Konkrete bestemmelser for rammeområdet
Max. etageantal: 4
Max. bygningshøjde: 20m
Max. bebyggelsesprocent: 130 for den enkelte ejendom

Plan, Byggeri og Miljø
Aarhus Kommune

Fysisk Plan Nord
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00
Direkte telefon: 51 95 55 41
E-mail:
pbm@mtm.aarhus.dk
Direkte e-mail:
mtbr@aarhus.dk
Sag: 17/046641-9
Sagsbehandler:
Mathias Thinggård Brovall

Området indgår i byomdannelsesområdet Katrinebjerg. Det samlede byomdannelsesområde skal anvendelsesmæssigt disponeres, således at max. 70
% af etagearealet anvendes til boliger og min. 30 % anvendes til erhverv
eller offentlige formål. Bebyggelsen mod Helsingforsgade skal opføres som
erhvervsbyggeri med kontorer og lignende blandet med boliger og må ikke
anvendes til butikker.
De nye rammebestemmelser for rammeområde har følgende ordlyd:

Nye rammebestemmelser for rammeområde 140102CE
Områdets anvendelse er fastlagt til centerformål. I området kan der etableres butikker, liberale erhverv, restauranter og lignende, som naturligt kan
indpasses i et bydelscenter. Såfremt intet andet er nævnt særskilt i rammerne kan der - inden for den angivne samlede ramme for tilvækst af butiksarealet i bydelscentret - opføres eller indrettes dagligvarebutikker på indtil 3.500
m² bruttoetageareal og udvalgsvarebutikker på indtil 2.000 m² bruttoetageareal i området.
Området kan desuden anvendes til offentlige formål og til boliger. Ved planlægning for placering af butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, er der mulighed for at der kan planlægges for butikker med et
større maksimalt bruttoetageareal.
Ved nybyggeri eller ombygning inden for området skal bymiljøet styrkes og
bebyggelsen skal udformes med facade og vinduespartier mod tilstødende
vejarealer. Parkeringspladser skal som udgangspunkt indrettes bag den
bygning, de servicerer.
Konkrete bestemmelser for rammeområdet
Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 6 etager.
Bygningshøjden må ikke overstige 25 m.
Bebyggelsesprocenten må ikke overskride 165 for den enkelte ejendom.
Området indgår i byomdannelsesområdet Katrinebjerg. Det samlede byomdannelsesområde skal anvendelsesmæssigt disponeres, således at max. 70
% af etagearealet anvendes til boliger og min. 30 % anvendes til erhverv
eller offentlige formål. Bebyggelsen mod Helsingforsgade skal opføres som
erhvervsbyggeri med kontorer og lignende blandet med boliger og må ikke
anvendes til butikker.
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Der udarbejdes en samlet
løsning for området

Nyt
fodgængerfelt

Hels

ingfo

rsga

de

Åbog
ade

Affaldshåndtering

Affaldshåndtering

Nyt
fodgængerfelt

ud

l
Pa
-M

an

Overkørsel der
nedlægges

rs

le

ul
dsgad

e

j

ve
Finlan

Nye træer langs
Finlandsgade

lm

he
Vi

Helleanlæg
rykkes mod
nord

ej
sV

øe

s
rh

Be
Svingbanen
forlænges

Pe
ter

ns

b
Fa

Signatur
ej
sV

er

gg

ns

Je

Lokalplanområdets afgrænsning
Byggefelter

e
es

0

10

25

Ba

50m

Beplantning
Fodgængerfelt
Vejanlæg
Affaldshåndtering
Udarbejdelse af løsning for området

Lokalplan nr.

Udbygningsaftale
Teknik og Miljø - Plan

Mål: 1:1000
Dato: 11-04-2019
Tegnet af: LINK Arkitektur

j
Ve

4973
mm

5245
mm

parkering

2600
mm

3600
mm

9400
mm

Affaldsstation

1200
0

mm

Spærrelinje

Vareindlevering

SCN - Vej / affaldshåndtering
Planudsnit

0.0m

10.0m

20.0m

1 : 200

11.04.2019

Eksisterende
opstribning reduceres

Den grønne
vejrabat udvides

Kantzone
Fortov

3600
mm

2372
mm
2562
mm

Finlan
dsgad
e

Affaldsstation

0 mm

9400
mm

2500
mm 2
000 m
m 210

Eksisterende
opstribning reduceres

Cykelsti

Eksisterende
grøn rabat

Hovedindgang

SCN - Vej / affaldshåndtering
Planudsnit

0.0m

10.0m

20.0m

1 : 200

11.04.2019

Til

Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus
Dokumenttype

Udbud rammeaftale
Dato

D. 14.03.2017
Særlige bestemmelser og beskrivelse

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)
[Valgfri 2 - If no optional texts is needed then remember to delete the fields.]

[Text - If no optional texts is needed then remember to delete the fields.]

[FORSIDE H1]
NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE
I MIDTBYEN

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE I MIDTBYEN

07523 38\ LD0 0062- 1-AJA

Revision

Dato
Udarbejdet af
Kontrolleret af
Godkendt af
Beskrivelse
[Valgfri 1]
[Valgfri 2]

C
2017-03-14
Keld Olsen, Rambøll
Jette Delendorf, AffaldVarme Aarhus
Jette Delendorf, AffaldVarme Aarhus
Udbud rammeaftale
Særlige bestemmelser og beskrivelse
[Text - If no optional texts is needed then remember to delete the fields.]

Ref.

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

1

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE I MIDTBYEN

Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB)

0.

ENTREPRISENS OMFANG
Arbejdet omfatter:











etablering af skur- og værktøjscontainerområde inden for afsnittet
afspærringer af fortove, cykelstier
opstilling af bygherreleverede infoskilte 1,20 x 2,40 m (indgår i afspærringen)
opbrydning af kantsten, fliser og asfalt i opgravningszonerne
udgravning for betonkasser
koordinering af evt. ledningsflytninger
afhentning af bygherreleverance, betonkasser, stålrammer, kontravægte, m.m.
indbygning af betonkasser
evt. udførelse af ændringer af overfladeafvandingssystem
retablering af belægningsområder med kantsten, granitfliser og chaussesten

Arbejdet udføres jf. vedlagte udførelsestidsplan. Der kan forekomme interne rokeringer, betinget
af ydre forhold, såsom arkæologiske undersøgelser, stilladsarbejder ved bygninger og andet.
En afsnit skal være afsluttet i sin helhed, inden den næste påbegyndes.
For hver enkelt afsnit udarbejder entreprenøren selv en detaljeret arbejdstidsplan.

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
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1.

ARBEJDSPLADS

1.1

Situationen ved arbejdet start og under arbejdets udførelse
Arealerne for entreprisen henligger som befæstede fortove, cykelstier og vejarealer.
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Eksisterende ledninger og kabler i arbejdsområdet er vist på ”Detailplan” for hver enkelt affaldscontainerposition. Der henvises også som eksempel til vedlagte gravetilladelse fra Århus Kommune.
Entreprenøren trækker selv ledningsoplysninger hjem fra LER registeret. Disse skal foreligge på
byggepladsen.
1.2

Afsætning
Detaljeret afsætning af containerplaceringer foretages af tilsynet og entreprenøren i fællesskab,
jf. plantegning, mål 1:100.

1.3

Arbejdsområder og adgangsveje
Arbejdsfelter afskærmes med tætstillede trafikværn af beton (Hoffmann klodser). Der opsættes
rød/hvide brædder på 100 x 100 mm træstolper i 2 højder.
Ved arbejdstidens ophør skal arbejdsfelt være forsvarligt afspærret og sikret. Afspærring af arbejdsfelter der udføres af nærværende entreprenør, skal også være gældende for evt. ledningsejeres aktiviteter. Der henvises også til vedlagte "Generel afspærrings- og skilteplan".
Arbejdsplads med skure, oplagsplads mv. skal indhegnes med et ca. 2 m højt byggepladshegn.
Adgang til arbejdspladsen skal aflåses ved arbejdstids ophør.
Evt. tyveri og skader af enhver art er bygherren uvedkommende.
Områderne overtages, som de henligger på det aktuelle tidspunkt.
Skure, evt. hegn og oplag må ikke genere udsynet ved vejtilslutninger og udkørsler til vejarealer.
Skurvogne etc. må ikke være til hinder for den offentlige trafik. Alle skure og containere skal være mærket tydeligt med firmanavn.
Alle øvrige skilte med entreprenørens/underentreprenørens navn og logo må kun opsættes efter
aftale med bygherren.
Entreprenøren skal selv sørge for de nødvendige mandskabsvogne, skure mv. til personale, materiel og materialer, indrettet med de velfærdsfaciliteter og det udstyr i øvrigt, som krævet i henhold til de af offentlige myndigheder – herunder Arbejdstilsynet – stillede krav, overenskomster
med organisationer og ansættelsesaftaler i øvrigt. Der gøres opmærksom på specielle forhold i
forbindelse med udførelse af epoxyfuger på chaussesten. Overholdelse af nævnte bestemmelser
påhviler entreprenøren.
Med hensyn til parkeringspladser henvises til de offentlige P-pladser i området.
Entreprenøren skal selv sørge for forsyning af arbejdspladsen med el, arbejdsbelysning, vand,
varme, toiletter og afløb og afholder alle udgifter for do.
Daglig oprydning og rengøring af skure og arbejdsplads påhviler entreprenøren, og tilsynets ønsker herom skal omgående efterkommes.
Der lægges vægt på, at arbejdspladsen og arbejdsområdet under arbejdets gang holdes i ryddelig stand og renholdes. Såfremt opbrydning og fjernelse af affald ikke efter tilsynets vurdering er
tilfredsstillende, foretages dette på bygherrens foranledning for entreprenørens regning.

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
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Det påhviler entreprenøren at træffe foranstaltninger til hindring af fygning fra belægninger, midlertidige depoter, udgravninger mv.
Det påhviler entreprenøren at undgå enhver form for beskadigelse af de tilstødende bygninger,
arealer mv.
Da der er tale om arbejdsområder inden for Ringgadesystemet i Aarhus, vil der blive stillet krav
om reduktion af støj og emissioner fra de større dieselmotorer på lastvogne og entreprenørmaskiner.
Anlægsentreprenørens anvendte lastvogne skal som minimum opfylde Euro 4 standard, jf. Århus
Kommunes regler for miljøzoner i Midtbyen.
Brug af reservemateriel skal meddeles og godkendes af byggeledelsen inden ibrugtagning.
1.4

Adgangsforhold
Tilkørsel af materialer, arbejdskørsel mv. skal ske fra offentlig vej.
Al afgravet jord, grus, sand mm. tilfalder entreprenøren og skal udsættes af denne uden for arbejdsområdet på lovlig vis.
Alle materialer til ny belægning skal indbygges umiddelbart efter levering og må kun lægges i
mindre depoter på byggepladsen inden for det/de afspærrede områder, der er under udførelse.

1.5

Færdselsregulerende foranstaltninger
Alle foranstaltninger, nævnt i det følgende eller nødvendiggjort af de anførte bestemmelser, afholdes af entreprenøren inden for tilbuddet. Det gælder såvel leverancer som montering, flytning,
demontering mv.
Arbejdsområderne består i dag af veje, fortove og sideparkeringsarealer.
Der skal i hele arbejdsperioden være mulighed for gennemkørsel på de offentlige veje.
Der skal til enhver tid være og gives al fornøden adgang for udrykningskøretøjer.
Efter aftale med tilsynet kan der undtagelsesvis i kortere periode tillades anvendt stålplader til
sikring af passagemulighed til ejendomme. Disse skal om nødvendigt være forsynet med solidt,
glat rækværk.
Der skal tages særlige hensyn til erhvervsdrivende, forretninger og lignende, herunder vareleverancer til disse.

1.6

Afspærring, afmærkning, belysning mv.
Entreprenøren skal generelt sørge for al øvrig, nødvendig afmærkning og afspærring med afviserlægter, vagt mm. samt skiltning og andre foranstaltninger, som nævnt i udbudsmaterialet, og
som tilsynet eller myndighederne måtte kræve.
Al afspærring og afmærkning skal foretages i overensstemmelse med gældende vejregler for afmærkning af vejarbejder og i øvrigt efter politiets, vejbestyrelsens og tilsynets anvisninger. Der
henvises i øvrigt til ”Håndbog for afmærkning af vejarbejder”, Vejdirektoratet. Afmærknings- og
beskiltningsplaner for de enkelte faser skal forelægges for tilsynet og politiet til godkendelse.
Ved udgravninger, hvor dybden af udgravningen er >0,5 m skal der i tæt række opsættes
rød/hvide lægter på solide stolper, monteret med markeringslygter (N46). Stolper sættes i tætstillede trafikværn (Hoffmannklodser).
Entreprenøren etablerer og vedligeholder nødvendig arbejdspladsbelysning.
Udgifter til ovenstående skal være indeholdt i tilbuddet.

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
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Ledninger og kabler
Bygherren har kendskab til de på "Detailplanen" viste eksisterende ledninger og kabler.
Entreprenøren skal selv trække kabeloplysninger fra LER-registeret. Disse oplysninger skal være
tilgængelige på arbejdsstedet.
Opmærksomheden henledes på, at visse ledningstracéer omfatter flere enkeltkabler og ledninger.
Såfremt eksisterende ledningers placering ikke umiddelbart kan påvises af ledningsejeren, skal
entreprenøren efter ledningsejerens anvisning og mod særskilt betaling opsøge og frilægge ledningerne ved håndgravning.
Før arbejdet påbegyndes i nærheden af eksisterende ledninger eller kabler, skal der gives ledningsejeren såvel som tilsynet besked herom. Såfremt ledningsejeren ikke selv vil foretage evt.
nødvendige ændringer, skal entreprenøren udføre disse efter tilsynets eller ledningsejerens anvisning. Der ydes i så fald entreprenøren godtgørelse efter de for tillægsarbejder angivne regler,
medmindre posterne indgår i TBL.

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
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2.

JORDARBEJDER

2.1

Forberedende arbejder
Arbejdet omfatter rydning og optagning af befæstede arealer i det omfang, det er nødvendigt for
entreprisens udførelse.
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Vejudstyr forbliver bygherrens ejendom og skal nedtages for senere genanvendelse.
Entreprenøren skal aflevere vejudstyr hos:
Århus Kommune
Edwin Rahrs Vej 64
8220 Brabrand
2.2

Alment
Omfanget er angivet i TBL og omfatter principielt opbrydning og fjernelse/deponering af eksisterende belægninger og kantbegrænsninger, dvs. fliser, kantsten, asfaltarealer mv.
Ingen opbrydning må påbegyndes uden forudgående aftale med tilsynet.
Den endelige grænse for opbrydning af belægninger skal fastlægges sammen med tilsynet og
skal endelig godkendes af dette, forinden gravearbejdet påbegyndes.
Overfladevand, der fremkommer ved nedbør på arbejdsområdet, eller som strømmer til fra tilstødende arealer, skal bortledes af entreprenøren. Hvor eksisterende belægninger har fald mod
udgravningen, skal entreprenøren træffe fornødne foranstaltninger til afledning af overfladevandet (vandspærre, pumpning mv.)

2.3

Materialer
Overskydende materialer, skal stables på paller i samme type og farver samt i pallerammer for
hhv. chausse- og brosten og efterfølgende leveres til stillingspladsen ved Natur og Vej Service,
Lystrupvej 7E. Senest 14 dage inden levering kontaktes pågældende distriksingeniør ved Center
for Byens Anvendelse, Vejdrift for at oplyse mængde og aftale om nærmere levering.
Alle opbrudte asfalt- og betonmaterialer transporteres til genanvendelse ved godkendt modtageranlæg. Udgifter hertil skal være indeholdt i tilbuddet, inkl. miljø- og tipafgifter.
Alle øvrige materialer fra opbrydningsarbejderne skal fjernes af entreprenøren i henhold til gældende regulativ til et af ham skaffet godkendt modtager.

2.4

Udførelse
Kantsten og øvrige granitmaterialer skal optages og behandles på en sådan måde, at de ikke beskadiges.
Opbrydning skal foretages med egnet materiel og metoder, således at der ikke sker skader på
blivende belægninger, ledninger og brønde samt bygninger mv. Materiel og metoder skal kunne
godkendes af tilsynet.
Såfremt opbrydningen sker ved koldfræsning, skal der renskæres i fuld dybde langs blivende opbrydningsgrænser. Hvor afgravning grænser mod belægninger, der fortsat skal anvendes til trafik, skal disse altid spores ved fræsning eller skæring i belægningens fulde tykkelse for at begrænse opgravningens omfang.

2.5

Blødbundsarbejder
Der er ikke kendskab til områder med blød bund. I tilfælde af observationer af blød bund eller
lignende, tilkaldes tilsynet.

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
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Råjordsarbejder
Arbejdet omfatter kun udgravning og udsætning af råjord og uegnede grusmaterialer fra udgravningsarbejdet for nedgravede containere.
Jordarbejdet må nødvendigvis foregå i flere arbejdsgange, hvor hver enkelt position bestemmer
rækkefølgen for opgravningen.

2.7

Afgravning og udsætning af jord

2.7.1

Alment

Arbejdet omfatter udgravning og udsætning af råjord og eksisterende bundsikrings- og grusbærelag fra opgravning for containere.
Alle materialer fjernes af entreprenøren og bortskaffes iht. Aarhus Kommunes jordflytningsregulativ.
Konstateres forurenet jord, skal straks standses og tilsynet tilkaldes og Aarhus Kommune ved
Virksomheder og Jord underrettes.
Tilsynet vil tage stilling til, hvilke undersøgelser der skal foretages, og hvad der skal ske med den
forurenede jord.
Generelt skal der forventes jord som er klassificeret som ”let forurenet jord”. Dette skal bortskaffes bortskaffes til godkendt modtager efter Aarhus Kommunes anvisning. Entreprenøren udarbejder selv en jordhåndteringsplan.
Al fyldjord fra veje i Aarhus Kommune betragtes som ”let forurenet jord”, med mindre der er
kendskab til kraftigere jordforurening i eller nær graveområdet. Det gælder uanset om vejstykket
ligger i områdeklassificeret område med eller uden analysepligt. Fyldjord fra veje kan derfor
bortskaffes som ”let forurenet jord” uden yderligere analyser. Der er derfor kun krav om analyser, hvis fyldjorden skal nedklassificeret til ren jord, eller hvis der er kendskab til kraftig forurening i eller tæt på graveområdet.
Intakte aflejringer kan håndteres som ren jord uden forudgående analyser, med mindre der findes forurening i fyldjorden ovenover.
2.7.2

Materialer

Vedr. afgravningsmaterialernes karakter og tilstand henvises til en lille prøvegravning først i entrepriseforløbet.
2.7.3

Udførelse

Afgravning langs belægningskanter, som skal bevares, skal foretages med forsigtighed, og entreprenøren skal træffe foranstaltninger, der sikrer, at der hverken sker udskridning eller udtørring
af det underliggende sand eller grus.
Der skal anvendes gravekasse. Hvor dette ikke er muligt, skal der foretages afstivninger på anden måde, men med samme sikring mod sammenstyrtning.
Tilfyldning ved betonkassen skal udføres med komprimerbart sand. Tilfyldning skal udføres i lag
af maksimalt 0,3 m tykkelse og komprimeres til minimum 96 % Standard proctor (SP) i middel
98 % SP, målt ved sandefterfyldningsmetoden. Ved kontrol efter isotopsondemetoden er de tilsvarende krav 94 %/96 % SP.
Der udføres 1 sigteanalyse og 1 Standard Proctor forsøg inden levering af materiale. Såfremt det
leverede materiale udviser væsentlige variationer, skal kontrolomfanget forøges.
Der udføres minimum 10 komprimeringskontroller pr. afsnit.

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
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2.7.4

Udførelse ved udvidelse af en eksist. position

Nogle positioner, som tidligere er blevet udført som ”en 2er”, skal udvides med en enkelt nedgravet affaldscontainer. Der udgraves med forsigtighed, så der ikke sker skade på den eksisterende betonkasse og belægningsflader.
2.8

Arkæologiske udgravninger
Ved nogle positioner har Moesgaard Museum interesse i at være med ved udgravning for betonkasser. Adresser på disse steder meddeles af byggeledelsen senest 14 dage før gravearbejdet
påbegyndes. Der henvises også til AB92 § 16 stk. 1-3.
Stilstandsomkostninger og assistance for arkæologiske udgravninger afregnes særskilt.

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
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3.

AFVANDINGSARBEJDER

3.1

Alment
Afvandingsarbejder omfatter evt. flytning af eksisterende rendestensbrønde og/eller etablering af
pibehovedsbrønde ved ændringer af kantstenslinjer for at sikre mod lunkedannelse.

3.2

Materialer

3.2.1 Tætte ledninger
3.2.1.1Alment

Entreprenøren skal senest i forbindelse med accept udlevere deklarationer og VA-godkendelser
for de påtænkte, anvendte rørfabrikater til tilsynet.
3.2.1.2Materialer

PVC ledninger skal være rørklasse S og VA-godkendte.
Stikledninger udføres som ø160 mm PVC klasse S.
3.2.1.3Normer

Dansk Ingeniørforenings normer for:






DS421
DS430
DS437
DS455
DS475

Norm for tætte flexible samlinger i ledninger af beton
DIF's norm for lægning af flexible plastledninger i jord
DIF's norm for lægning af stive ledninger i jord
DIF's norm for tæthed i afløbssystemer
DIF's norm for etablering af ledningsanlæg i jord

3.2.1.4Tilfyldning

Materialet skal have sådanne egenskaber, at de stillede komprimeringskrav kan opfyldes.
3.2.1.5Genanvendelse af opgravet jord

Hvis den opgravede jord fra ledningsgrave opfylder kravene til ét eller flere af ovennævnte jordlag, kan genanvendelse i de pågældende lag forventes tilladt.
Såfremt der graves dybere, end det er angivet i de gældende lægningsbestemmelser, skal der for
entreprenørens regning opfyldes til rigtig bundkote med groft sand eller grus, som komprimeres
omhyggeligt.
3.2.1.6Lægning, samling og tilfyldning

Tilslutninger
Evt. tilslutninger til hovedledninger udføres ved anboring og tætning med Forsheda gennemføringstætning.
Dækseltilpasninger
Arbejdet omfatter højderegulering af alle eksisterende dæksler og riste, herunder dæksler over
ventiler, stophaner mv. for alle ledninger og kabler.
Tilfyldning
Der tilfyldes med friktionsmateriale mindst til en højde af den halve rørdiameter over rørets top.
Komprimering
Komprimeringen af tilfyldningen skal være ensartet og repræsentativ og skal udføres, så ledninger og brønde ikke beskadiges.
Komprimeringen skal udføres ved håndarbejde eller maskinelt, hvis der anvendes materiel med
vægt og slagkraft, der er afpasset efter forholdene, og som samtidig bearbejder begge sider
langs ledningen.
Kravene til kontrol af komprimeringen er angivet i afsnit jordarbejder.
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
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Som for jordarbejder gælder også her, at ingen enkeltværdi må være mere end 2 % under krævede værdi.

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
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4.

BELÆGNINGSARBEJDE

4.1

Alment
Arbejdet omfatter retablering af opbrudte belægninger samt evt. ændringer i forhold til afvanding
og de nedgravede containeres placering langs med fortove, cykelstier og byveje.
DS1136, 3. udgave, 2013 (Brolæggernormen) er som minimum gældende for granitflise, chaussesten-, brosten og fugearbejdet.
Belægning skal udføres med lyse og sorte chaussesten og med lyse granitfliser i indkastområdet,
jf. belægningsskitse.
Der vil i forbindelse med udførelse blive udleveret detailskitse for den enkelte position, som viser
belægningsdesign. Alternativt aftales belægningsdesign på stedet nogle dage før der skal udføres
brolæggerarbejde.
Belægningernes overflade skal fremtræde fuldstændig glat og uden opspring.
Vandsamlinger accepteres ikke.

4.2

Materialer

4.2.1

Bundsikringsarbejder

Generelt skal der tilfyldes ved betonkasser og retableres ved vejkasser på samme måde som eksisterende forhold og i de samme lagtykkelser.
Bundsikringsmaterialer skal være i overensstemmelse med ”Europæiske produktstandarder
”DS/EN 13285 Vejmaterialer – ubundne blandinger – specifikationer, 2011, udgave 2”.
Bundsikringsgrus anvendes under nye belægninger, til reguleringer og som erstatningsfyld.
Talmæssige komprimeringskrav:
ved isotopmåling
middel
98 %
min.
96 %
Komprimeringskontrollen skal udføres fortløbende.
4.2.2

Stabile grusbærelag

Generelt skal der opbygges SG lag ved vejkassen på samme måde som eksisterende forhold og i
de samme lagtykkelser. Kvalitet af stabile grusbærelag skal være SGII.
Grusmaterialer skal være i overensstemmelse med ”Europæiske produktstandarder ”DS/EN
13285 Vejmaterialer – ubundne blandinger – specifikationer, 2011, udgave 2”.
Talmæssige komprimeringskrav:
ved isotopmåling
middel
98 %
min.
96 %
Komprimeringskontrollen skal udføres fortløbende.
4.2.3

Fortovsfliser

Der genbruges fortovsfliser i det omfang, der er nok. Evt. kan der samles sammen fra flere positioner, så der kun indkøbes nye betonfliser til retableringen ved enkelte positioner.
Nye fliser skal være af samme kvalitet, standard og størrelse som eksisterende.
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
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Asfalt

Generelt skal der retableres med de samme asfalttyper og tykkelser, som opbrydes.
Der anvendes i hovedsagen asfalttyperne GAB 0 og pulverasfalt (PA).
Der gøres opmærksom på, at der ved tilbageskæring på vejarealer for sætning af granitkantsten
skal udstøbes med GAB 0 og afsluttes med slidlag.
4.2.5

Granitchaussesten ved affaldsøer

Entreprenøren leverer og sætter chaussesten ifølge Belægningsplan.
Der skal anvendes henholdsvis "Iddefjord" chaussesten 10 x 10 x 10 cm med savet jetbrændte
over- og underside og kløvede sideflader og "Bergan" chaussesten 10 x 10 x 10 cm savet jetbrændte over- og undersider og kløvede sideflader, som sættes i jordfugtig sættebeton af
sand/cement. Om der skal anvendes lyse eller mørke chaussesten, vises på belægningsplanerne.
Flader udføres plane, og ved niveauspring på højdejusterbare stålrammer tilpasses belægningerne i "pudefacon". Belægningerne skal fremstå lunkefri. Stålrammer skal stikke 5 – 8 mm op i fht.
omgivende granitbelægninger. Der må ikke være lunke- eller pytdannelser på belægningsfladerne. Der skal altid skabes fald bort fra stålrammerne.
Granitchaussesten (Iddefjord) anvendes også hvor geometrien ikke tillader plane flader foran
indkasattårnene.
4.2.6

Granitfliser ved affaldsøer

Entreprenøren leverer og lægger granitfliser ifølge Belægningsplan.
Der skal anvendes "Iddefjord" 74,5 x 120 x 10 cm savet jetbrændte granitfliser, som lægges i
jordfugtig sættebeton af sand/cement.
Granitfliser anvendes hvor geometrien tillader plane flader foran indkasttårnene.
4.2.7

Fugning af chaussesten og granitfliser

Fugning skal ske med Lithofix Maxi L50 epoxyfugemateriale eller tilsvarende. Sorte chaussesten
("Bergan") skal fuges med stengrå sandtilslag og lyse chaussesten og granitfliser ("Iddefjord")
skal fuges med naturfarvet sandtilslag.
Fugerne skal være velfyldte og fremtræde med lukket overfladefinish.
Instruks fra leverandør skal følges.
Der gøres opmærksom på, at der kun skal anvendes epoxyfugemateriale til ca. halv dybde på
chaussesten og granitfliser.
Fugearbejde kan kun udføres i tørvejr og med en døgntemperatur på min. + 5 grader C.
Bemærk, at der er forholdsvis kort ”potlife” tid på epoxyfugemassen, hvorfor chaussesten og
granitfliser skal fejes rene hurtigt efter, at fugemassen er lagt ud.
Der skal, inden fugearbejdet udføres på affalds-øerne, udføres et chaussestensprøvefelt på 1 m2.
Skal udføres af de personer som fremover skal arbejde med fugearbejdet.
Kan udføres enten på Bautavej 1 eller hos entreprnørens stillingsplads.
Der gøres opmærksom på, at de personer der skal udføre fuger, skal kunne dokumentere, at de
har gennemført epoxykursus, og der skal anvendes personlige værnemidler og afspærringsmateriel ved arbejdsområderne jf. gældende regler. Ligeledes skal emballage og affaldsstoffer bortskaffes på lovlig vis.
4.2.8

Udvidelse af belægningsområder ved etablering af en ekstra affaldscontainer

Nogle positioner, som tidligere er blevet udført som ”en 2er” eller ”en 3er”, skal udvides med en
enkelt nedgravet affaldscontainer. Der udføres kantstensarbejde og belægningsarbejde som eksisterende med de samme materialer, sættemetodik og fugning.

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
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5.

BETONKASSER

5.1

Alment
Betonkasser er bygherreleverance og skal afhentes af nærværende entreprenør på adressen: Beholderværkstedet på Bautavej 1, Århus V.
Betonkasser indbygges i samme takt, som der udgraves til do.
På enkelte nye positioner vælges der betonkasser for 5 m3 stålcontainere, som fremtidssikring
for større kapacitet. Der skal så monteret længere stålben i bunden af betonkasserne, når der
bestykkes med 4 m3 stålcontainere.
Der skal kvitteres ved udlevering af betonkasser. Der skal ved udleveringen foretages en visuel
modtagekontrol af betonkasserne af anlægsentreprenøren. Læg især mærke til afslåede kanter
og lignende i toppen på betonkasserne.
Det kan oplyses, at vægten på 1 stk. betonkasse til 4 m3 stålcontainer er ca. 4.100 kg. Højde er
2,24 m.
Det kan oplyses, at vægten på 1 stk. betonkasse til 5 m3 stålcontainer er ca. 5.200 kg. Højde er
2,83 m.
Løfteåg for håndtering af betonkasser udlånes af AffaldVarme Århus.
Tilsvarende afhentes stålrammer, kontralodder, wirere, m.m. på Beholderværkstedet, Bautavej
1, 8210 Aarhus V.

5.2

Indbygning af betonkasser
Betonkasser skal stå på et 150 mm velkomprimeret BS lag, som rettes af vandret.
Betonkassen vægge skal stå lodret og kontrolleres inden opfyldning med BS. Der skal tilfyldes
taktvis hele vejen rundt om betonkasserne i lagtykkelser på maks. 40 cm og komprimeres, så
der ikke opstår ulige sidetryk på betonkassevæggene.

5.2.1

Sikkerhedslåg

Der skal etableres et sikkerhedslåg, som lægges på den indbyggede betonkasse. Kan udføres af
reglar og vandfaste krydsfinérplader. Skal kunne bære min. 200 kg nyttelast.
Disse plader skal ligge på betonkassen indtil, der sker montering af stålcontainere med stålpladelåg.
Størrelsen på sikkerhedslåg skal matche betonkasserne, både når de står uden og når de står
med monterede stålrammer på.

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
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STIPULEREDE EKSTRAYDELSER

6.1

Alment
Se tilbudsliste.

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
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FEJL! INGEN TEKST MED
DEN ANFØRTE TYPOGRAFI
I DOKUMENTET.-1

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

