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1. INDLEDNING 

 
Verup Mose og Sandlyng moser er to afvandede og næsten helt afgravede højmo
ser, som er beliggende i den sydlige del af Store Åmose på Vestsjælland. Verup og 
Sandlyng moser er dannet gennem flere tusinde år, men har mistet deres karakter 
af højmose som følge af afvanding og tørvegravning samt efterfølgende tilgroning.  
 
Det meste af Sandlyng Mose blev fredet i 199293 sammen med Kongemosen øst 
for med et samlet areal på 246 ha. Fredningens primære formål er at sikre meget 
betydningsfulde arkæologiske fund fra Kongemosekulturen i jægerstenalderen.  
 
I dag er Verup og Sandlyng moser desuden omfattet af EFHabitatdirektivet som 
Habitatområde H137. I statens Natura 2000plan såvel som i kommunens handle
plan indgår et indsatsprogram, der skal udvide arealet med den prioriterede habi
tatnaturtype Aktiv Højmose, hvis dette er muligt. 
 
Som led i LIFE projektet ”Østdanske Højmoser” arbejder Sorø Kommune med at 
forbedre naturtilstanden i Verup og Sandlyng moser ved bedst muligt at genskabe 
naturlig hydrologi som grundlag for genskabelse af naturtypen Aktiv Højmose. 
Forbedringen af naturtilstanden omfatter gennemførelse af forskellige tekniske 
tiltag i Verup og Sandlyng moser, hvor anlægsarbejderne hermed udbydes. 
 
Projektområderne i Verup Mose og Sandlyng Mose er vist på oversigtskortet i Fi
gur 1. De to projektområder er på henholdsvis 67 ha og 156 ha. 
 

 
 
Figur 1. De to projektområder i Verup Mose (til venstre) og Sandlyng Mose af
grænset med lilla streg og vist i skala 1:25.000 på Kort25 fra © Geodatastyrelsen 
sammen med placeringen af de vandstandsmålestationer.   
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2. ORIENTERING OG SÆRLIGE BETINGELSER 

På vegne af Sorø Kommune som bygherre udbydes hermed anlægsarbejder til ud
førelse i forbindelse med EULIFE projektet Østdanske Højmoser i Verup Mose og 
Sandlyng Mose. 

Arbejdet udbydes som en samlet entreprise i begrænset licitation blandt op til 5 
entreprenører.  

Udbuddet gennemføres på grundlag af Almindelige Betingelser for arbejder og le
verancer, AB92, med tilføjelser og ændringer, som anført i det følgende udbuds
materiale. 

Anlægsarbejdet omfatter i hovedtræk: 

� Rydning af skov og bevoksninger 

� Terrænregulering i Verup Mose 

� Etablering af 1538 m membraner i Verup Mose 

� Etablering af 3535 m membraner i Sandlyng Mose 

� Etablering af to plastspunsvægge i Akademirenden mv. 

� Etablering af to PEskodder i grøfter 

� Gravning af 1000 m ny Magleøgrøft og tilfyldning af eksisterende grøft 

� Etablering af nye afløbsledninger 

� Etablering af ny pumpestation 

� Sikring af adgangsveje 

 

Tildelingskriterium 

Som tildelingskriterium anvendes den laveste afgivne pris. 

Et tilbud anses kun for konditionsmæssigt, hvis det indeholder de oplysninger, er
klæringer m.v., som er nævnt i det følgende.  

I tilfælde af to ens pristilbud vælges tilbuddet med laveste pris fraregnet eventual
ydelser. 

Bygherren forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud. 

Udbudsmateriale 

I udbudsmaterialet er gjort opmærksom på en række forhold, som entreprenøren 
skal tage hensyn til og indregne i tilbuddet.  

Afgivelse af tilbud betragtes som en tilkendegivelse af, at alle udbudsdokumenter, 
bilag og tegninger har været til rådighed for entreprenøren. 

Ved uoverensstemmelser i udbudsmaterialet gælder følgende prioriterede række
følge: 
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1 Eventuelle udsendte meddelelser til de bydende inden tilbudsgivningen 

2 Udbudsbrevet 

3 Tilbudslisten (TBL) 

4 Udbudsmateriale bestående af følgende kapitler i prioriteret rækkefølge: 

- Orientering og Særlige Betingelser 
- Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) 
- Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) 
- Tegninger og bilag i udbudsmaterialet med størst målestok først 
- Kvalitetsstyring 
5 Vejdirektoratets 
- AAB for Arbejdsplads, november 2007 
- AAB for Jordarbejder, juni 2006 
- AAB for Afvanding, december 2010 
- AAB for Bundsikring af sand og grus, november 2003 
- AAB for Stabilt grus, november 2003 
- AAB for ubundne bærelag af knust beton og tegl, februar 2011 
6 AB92. 

 

Besigtigelse 

Det forventes af de bydende, at de har besigtiget arbejdsområdet inden afgivelse 
af tilbud. Krav, der kan henføres til manglende kendskab til området, vil ikke blive 
honoreret. 

Arbejdsområdet kan besigtiges fra de overordnede grus, mark og skovveje inden 
for naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser.  

Der er adgang til arbejdsområdet fra syd dels fra Verupvej ad Øgårdsvej og Mag
leøvej og dels fra Lårupvej ad grusvejen mod nord forbi Bodal Gods. Denne grus
vej fortsætter dels mod nord til krydsningen af Akademirenden, og dels er der en 
sidevej mod vest over Magleøgrøften til Øgårdsvej/Magleøvej. Endelig går der fra 
Bodal Gods en markvej mod øst ind til den sydlige del af Sandlyng Mose, hvor fra 
der går 3 vejspor ind i mosen. De øvrige veje og stier i området er i det væsentlige 
ubefæstede. 

Af hensyn til eventuelle ønsker om også at besigtige de indhegnede arealer og 
skovarealer uden for vejnettet, vil der blive arrangeret en fælles besigtigelse tirs

dag den 13. juni kl. 09:00 med mødested ved Bodal Gods, Lårupvej 34, Stenlille. 

Supplerende oplysninger 

Dersom nogen angivelser i udbudsmaterialet måtte være uklare for den tilbudsgi
vende, må der straks indhentes nærmere oplysninger hos den projekterende på 
følgende adresse: 

NaturRådgivningen A/S 
Att.: Niels Riis    
Bjørnemosen 75 
5260 Odense S 

Tlf. 23 10 82 50 
Email: niels@naturogvand.dk 
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Eventuelle supplerende oplysninger vil herefter blive fremsendt skriftligt til til
budsgiverne. 

Spørgefristen er fredag den 16. juni 2016 kl. 14:00, hvorefter svar vil blive ud
sendt til de bydende per email senest onsdag den 21. juni 2016 kl. 14:00. 

Tilbudsgiver skal på tilbudslisten angive, at han har taget hensyn til eventuelle 
meddelelser eller rettelser udsendt af ordregiver.   

Tilbudsafgivelse 

Tilbuddet bedes afleveret eller fremsendt per brev til bygherren. 

Sorø Kommune 
Att.: Line Strandholm Magnussen 
Natur og Miljø 
Rådhusvej 8 
4180 Sorø 

 
Kuverten med tilbuddet mærkes tydeligt "Tilbud Verup og Sandlyng moser – Må 
ikke åbnes i postsorteringen”.  

Den bydendes navn og adresse påføres kuverten. 

Tilbuddet skal være bygherren i hænde senest onsdag den 28. juni 2017 kl. 14:00 
på ovenstående adresse.  

Der vil blive mulighed for de bydende til at deltage ved åbningen af tilbud. 

Tilbuddet afgives i danske kroner. 

Der modtages ikke alternative tilbud. 

Entreprenøren vil ikke blive honoreret for afgivelse af tilbud. 

Al kommunikation ved udbud og under entreprisen foregår på dansk. 

Såfremt der måtte være regnefejl i tilbudslisten, skal priserne korrigeres på en 
måde, som kan godkendes af bygherren, og således at den rettede tilbudsliste 
kommer i overensstemmelse med den samlede tilbudssum. 

Resultatet af tilbudsgivningen vil blive meddelt skriftligt per mail til samtlige by
dende senest 1 uge efter tilbudsfristen. 

Oplysninger i tilbuddet 

Entreprenørens tilbud skal indeholde 

� Udfyldt og underskrevet tilbudsliste (Bilag 10)  
 

Bygherre på entreprisen er: 

Sorø Kommune 
Natur og Miljø 
Rådhusvej 8 
4180 Sorø 
 

Bygherren repræsenteres af: 
Projektleder Line Strandholm Magnussen, tlf. 5787 6348 
Email: lsma@soroe.dk    
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Projektering og tilsynsledelse 

NaturRådgivningen A/S 
Att.: Niels Riis    
Bjørnemosen 75 
5260 Odense S 

Tlf. 2310 8250 
Email:  niels@naturogvand.dk     

Forsikring 

Bygherren er selvforsikrende. 
 
Entreprenøren skal, inden kontrakt kan indgås, dokumentere, at der er tegnet an
svarsforsikring, og at præmien er betalt. Forsikringen skal dække arbejdsperioden 
og 12 måneders afhjælpningsperiode. Forsikringssummen skal andrage mindst kr. 
10.000.000 for personskade og kr. 2.000.000 for tingskade med en selvrisiko på 
maks. kr. 100.000 af enhver skade.  
 
Arbejdsklausul 

Det er et kontraktmæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underleverandører 
sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejds
vilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art 
i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende 
faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som 
gælder på hele det danske område. 
 
Entrepriseindehaveren er ved sin underskrift på tilbud og kontrakt forpligtiget til 
at oplyse, hvorvidt denne og eventuelle underentreprenører har tiltrådt eller ind
gået gældende dansk overenskomst samt på opfordring fra bygherren at frem
sende dokumentation herfor.  
 
Hvis entrepriseindehaveren og eventuelle underentreprenører ikke har tiltrådt el
ler indgået gældende dansk overenskomst, er bygherren berettiget til at kræve en 
arbejdstagererklæring udleveret særskilt for hver arbejdstager udfyldt med de op
lysninger mv., som fremgår af formularen vedhæftet i Kapitel 6. Arbejdstagerer
klæringen (erne) skal underskrives af både entrepriseindehaveren og arbejdsta
ger.  
 
Tidsfrister 

Entreprenøren skal vedstå sit tilbud i 2 måneder.  

Arbejdet skal kunne udføres inden for en anlægsperiode af 50 arbejdsdage. 

Bygherren forventer for nærværende, at anlægsarbejdet skal udføres i perioden 
31. juli til 20. oktober 2016 inkl.. 
 
Anlægsarbejdet skal i øvrigt kunne udsættes til senere udførelse som følge af vejr
forhold. 
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Arbejdsplan 
Senest 8 dage efter indgåelse af entrepriseaftale, skal entreprenøren udarbejde 
arbejdsprogram i overensstemmelse med den af bygherren anførte tidsperiode. 
Arbejdsprogrammet skal tage hensyn til, at arbejdet skal standses, når vejrforhol
dene eller vandmængderne umuliggør udførelse af konditionsmæssigt arbejde. 
 
Der forventes som hovedregel afholdt ugentlige byggemøder. 
 
Sikkerhedsstillelse, fakturering mv. 
Der skal stilles sikkerhed på 15 % af tilbudssummen, jf. AB92, § 6, stk. 2. Sikker
hedsstillelsen skal være afleveret til bygherren senest 8 dage efter indgåelse af 
entrepriseaftalen.  

Sikkerhedsstillelse nedskrives helt et år efter afleveringen efter gennemført 1 års 
eftersyn, og først når evt. mangelafhjælpning er udført.  

Bygherren stiller ikke sikkerhed over for entreprenøren. 

Faktura skal sendes elektronisk til EAN nr. 5798007624750 med Att. Line Magnus
sen med tydelig reference ”Life 12 NAT/DK/000183, Verup og Sandlyng moser” 
samt med kopi sendt til den tilsynsførende i brev eller per email.   

Dagbod fastsættes til kr. 5.000 per påbegyndt arbejdsdag. Der gives tidsfristfor
længelse for perioder, hvor vejrliget umuliggør arbejde. Tvivlstilfælde afgøres af 
tilsynet. 

Prisen er fast i 12 måneder fra tilbudsdagen og evt. manglende fakturering indeks
reguleres herefter med Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg af jord
arbejde mv. og med tilbudsdagens indeks som basisindeks. 
 
Arbejdsmiljøorganisation, sikkerhed og sundhed 
Arbejdet på entreprisen skal til enhver tid planlægges, tilrettelægges og udføres 
således, at det er sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.  

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.  

Entreprenøren skal i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen redegøre for 
sin arbejdsmiljøorganisation og udpege en arbejdsmiljøkoordinator, der dagligt 
skal være til stede på arbejdspladsen, og hvis kvalifikationer skal kunne dokumen
teres ved fremlæggelse af kursusbevis for gennemført arbejdsmiljøuddannelse. 

Såfremt der samtidig arbejder mere end 10 ansatte på pladsen eller andre entre
prenører, skal indehaveren af denne entreprise udarbejde et udkast til en Plan for 
Sikkerhed og Sundhed til bygherrens godkendelse ved tilsynet. 

Bygherrens forpligtigelser efter arbejdsmiljøloven koordineres af den tilsynsfø
rende, hvis anvisninger og påbud altid skal følges. 
 
Der skal anvendes bionedbrydelige smøreolier og hydraulikolier på de maskiner, 
som anvendes til arbejdet i mosen. 
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Entreprenøren skal ved sin arbejdstilrettelæggelse sikre, at arbejdet udføres på en 
energieffektiv måde. 
 
Fortidsminder 
Som følge af tidligere tiders rige arkæologiske fund i området nord og øst for de to 
moser ønsker Museum Vestsjælland, at arbejdet med nedgravning af membraner 
og udgravning af vandløb mv. udføres under arkæologisk tilsyn.  Findes der spor af 
fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet, jf. 
Museumslovens § 27. Såfremt den tilsynsførende arkæolog ikke er til stede, skal 
tilsynet såvel som Museum Vestsjælland straks informeres på tlf. 2552 8383 eller 
email: plan@vestmuseum.dk. 

Bygherren forbeholder sig ret til at forlange arbejdet indstillet i forbindelse med 
arkæologiske undersøgelser, som udføres efter krav fra museet. 
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3. KVALITETSSTYRING 
 
Entreprenøren er pligtig at styre, kontrollere og dokumentere kvaliteten af sine 
ydelser. Entreprenørens kvalitetsstyringssystem skal forelægges tilsynet senest 8 
arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse. 

Entreprenørens ydelser skal omfatte kvalitetsstyring af hele entreprisen i henhold 
til retningslinjerne fastlagt bl.a. i standarden DS/ISO 9002: "Kvalitetsstyrings
systemer. Krav ved produktion og installation" samt i henhold til kravene i nærvæ
rende betingelser. 

Alle udgifter til gennemførelse af kvalitetsstyring i overensstemmelse med denne 
entreprise skal være indeholdt i entreprenørens tilbud på de enkelte poster og 
underposter. Tilbudslisten indeholder ikke særskilte poster til kvalitetsstyring.  

I "Særlig ArbejdsBeskrivelse" er der beskrevet de specifikke krav til materialer og 
udførelse samt kontrollen heraf.  

Kvalitetsstyringssystemet skal som minimum beskrive: 

• Projektorganisation, nøglepersoner 

• Arbejdsplan, arbejdsaktiviteter 

• Kontrolplan 

• Kontrolprocedurer 

• Kontrolformularer. 

Entreprenøren skal levere skriftlig dokumentation for, at de planlagte materialers 
oprindelse og kvalitet opfylder de krav, der er stillet i projektet. 

Krav til de enkelte materialer fremgår af de respektive afsnit i "Særlig Arbejds
Beskrivelse". Hvis entreprenøren vælger alternative materialer, skal han doku
mentere, at disse opfylder de gældende krav. 

Ved arbejdets afslutning skal entreprenøren udarbejde fortegnelse med oplys
ninger om materialer og komponenter, der er indgået i entreprisen, herunder: 

• Navn og adresse på leverandør og/eller underleverandør 

• Materialespecifikation 

• Indbygningsdokumentation (komprimering, kote, placering m.v.) 

• Vedligeholdelsesinterval, vedligeholdelsesmidler og reparationsmetode. 

Ud over levering af kvalitetsstyringssystem skal entreprenøren i takt med arbej
dets udførelse gennemføre aktiviteterne, som beskrevet i KSsystemet og i over
ensstemmelse med krav og specifikationer i nærværende udbudsmateriale, samt 
dokumentere de udførte kontrolaktiviteter. 

Manglende udførelse af kontrol og/eller dokumentation vil blive betragtet som en 
ikke opfyldt del af entreprisen og vil bl.a. medføre tilbageholdelse på a conto ud
betalinger og evt. slutopgørelse, indtil forholdet er bragt i orden uden ekstra ud
gift for bygherren. 
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Entreprenøren skal straks ved arbejdets start etablere et arkiveringssystem, som 
skal vedligeholdes i hele udførelsesperioden. Systemet skal omfatte al dokumen
tation vedrørende entreprisens gennemførelse og vedrørende kvalitetsstyringen. 
Dokumentationen skal også omfatte delarbejder og leverancer fra underentre
prenører og/eller leverandører. Arkivet skal etableres på arbejdspladsen, f.eks. i 
entreprenørens kontorvogn, hvortil bygherrens repræsentanter altid skal have 
adgang. Arkivet skal være velordnet og komplet. 

Ved arbejdets afslutning skal bygherrens repræsentanter have lejlighed til at gen
nemgå arkivet. Der skal afleveres 1 sæt kopier af den dokumentation, bygherren 
ønsker. 

Ved entreprisens afslutning skal der udarbejdes "som udført" dokumentation, der 
afleveres til tilsynet forud for fremsendelse af slutregning. Denne dokumentation 
skal omfatte følgende materiale: 

• Endelig kvalitetsdokumentation 

• Reviderede tegninger svarende til kortbilagene vedlagt udbudsmaterialet  

• Diverse indmålinger 

• Beskrivelse af ændringer og mængdeberegninger 

Bygherrens tilsyn skal have fri adgang til arbejdspladsen og til entreprenørens lag
re og produktionssteder og have lejlighed til at foretage den ønskede kontrol, 
herunder gennemgang af entreprenørens kontroldokumentation. Det gælder også 
for underentreprenører og materialeleverandører. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Sorø Kommune: Anlægsarbejder i Verup og Sandlyng moser  
 
 
 

 
 

NaturRådgivningen   www.naturogvand.dk Side 11 

4. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) 
 

4.0 Situationen ved arbejdets start og under udførelsen 
Arbejdsområdet og deres omgivelser er vist på oversigtskortene i Figur 1 og på Bi
lag 1.  

Verup og Sandlyng moser udgør en del af EFHabitatområde H138 og dermed Na
tura 2000område nr. 156. Næsten hele habitatområdet med undtagelse af de 
dyrkede marker og en privat have rummer naturtyper, som er beskyttede efter 
naturbeskyttelseslovens § 3, og omkring halvdelen af arealet rummer også beskyt
tede habitatnaturtyper. 

Der skal under anlægsarbejdet tages de nødvendige hensyn til de naturbeskyttede 
arealer, således at påvirkningen af naturen bliver begrænset mest muligt.  

Markerne mellem moserne er dyrkede og forventes afhøstet i løbet af august må
ned 2017, hvorefter arbejdet med omlægningen af Magleøgrøften, som berører 
disse arealer, kan udføres.  

4.0.1 Opmålinger og fikspunkter 

Alle koter i dette projekt er med reference til Dansk Vertikal Reference 1990, 
DVR90. Alle koordinater angives i meter i projektion UTM 32 N ETRS89/Euref89. 

NaturRådgivningen har opmålt en lang række punkter i mosen med Trimble R8 
RTKGPS/GLONASS udstyr tilknyttet kotesystemet Dansk Vertikal Reference 1990, 
DVR90 via referencesignal fra GPSnet til en målenøjagtighed på koter bedre end 
±0,03 m.  

Terrænforholdene i området er generelt beskrevet ved hjælp af Danmarks Høj
demodel fra Geodatastyrelsen. Denne digitale højdemodel er fremkommet ved en 
laserskanning udført den 4. april 2014, hvor afstanden fra et fly til jordoverfladen 
måltes med laserstråler fra et roterende spejl samtidig med, at flyets position lø
bende måltes med GPS og en tredobbelt gyro. Målingerne er efterfølgende kali
breret til det anvendte kotesystem, DVR90, med et antal kontrolmålinger til velde
finerede flader på jorden. Efter en bearbejdning af målepunkter med fjernelse af 
afvigende målinger og en udtynding af måledata, ligger højdemodellen med en 
terrænkote for hver 0,4 m i planen bestemt med en middelfejl på koter, som er 
oplyst at være 0,05 m på faste overflader. 

Der er afsat 2 højdefikspunkter på top af plasticpejlerør rundt om i mosen. Disse 
fikspunkter er samtidig en del af de 4 vandstandsmålestationer, som er vist på Fi
gur 1, og som ikke må beskadiges. 

De 2 fikspunkter er 

 Fixp. 1: Målestation Åmosen1 – top pejlerør, kote 25,98 m DVR90 

 Fixp. 4: Målestation Åmosen4 – top pejlerør, kote 26,15 m DVR90 

Fikspunkter på de to øvrige målestationer vil kunne gives efter en verifikation her
af. Den tilsynsførende vil en uge inden opstarten af anlægsarbejdet kunne levere 
afsætningslister med koordinater til centerlinjer for nyt vandløb, rørledninger, 
membraner og spuns efter nærmere aftale.  
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Al yderligere afsætning påhviler entreprenøren.  

Entreprenøren har herefter alene ansvaret for alle afsætninger.  

4.0.2 Arbejdsområde og adgangsveje 

Arbejdsområdet omfatter de arealer i og langs kanten af Verup og Sandlyng mo

ser, som er vist på Figur 1 og på Bilag 1.  

Adgang til arbejdsområdet kan ske fra syd fra den asfalterede kommunevej Ver

upvej/Lårupvej dels fra Verup ad Øgårdsvej og Magleøvej og dels fra Lårupvej ad 

grusvejen mod nord forbi Bodal Gods. Denne grusvej fortsætter dels mod nord til 

krydsningen af Akademirenden med et hjulspor videre mod syd ned til mosen, og 

dels er der en sidevej mod vest over Magleøgrøften til Øgårdsvej/Magleøvej. En

delig går der fra Bodal Gods en god markvej mod øst ind til den sydlige del af 

Sandlyng Mose, hvor fra der går 3 vejspor ind i mosen, og hvoraf den midterste er 

delvist befæstet. De øvrige veje og stier i området er i det væsentlige ubefæstede. 

Videre rundt i moserne findes et net af gamle ubefæstede, græsdækkede køre

spor tilbage fra tørvegravningen i 1940’erne eller den senere skovdrift. De umid

delbart kendte kørespor er vist på Bilag 1. Køresporene kan i sommerhalvåret bæ

re en mindre bæltemaskine. Bygherren kan dog ikke garantere for sporenes og de 

bestående overkørslers tilstand. Udhængende og nedfaldne grene, væltede træer 

eller opvækst kan blokere for passage. Entreprenøren kan efter forudgående afta

le med tilsynet eller bygherren udføre den for sin færdsel nødvendige beskæring 

og rydning. 

Nødvendig etablering, vedligeholdelse og forstærkning af arbejdsveje til oprethol

delse af deres farbarhed påhviler entreprenøren.  

Ved arbejdets afslutning skal vejene efterlades i en mindst lige så god stand, som 

ved arbejdets overdragelse. Entreprenøren kan anmode om et vejsyn ved arbej

dets opstart.  

Rundt omkring det meste af Verup Mose er der opsat et nyere tretrådet elhegn 

med trådled ved indkørslerne til sporene ind i mosen. Hegnet er delt i to indheg

ninger, en på hver side af Magleøvej, som vist på kortet i Bilag 2. Hegnet er ca. 5,1 

km langt, og entreprenøren må påregne at skulle flytte og retablere mellem ca. 

0,4 km og 2,0 km hegn i forbindelse med udførelsen af denne entreprise, idet 

længden afhænger af arbejdets tilrettelæggelse. Entreprenøren skal sikre, at den 

ene af de to indhegninger til stadighed er intakt af hensyn til lodsejerens mulighed 

for at lade sine dyr græsse. 

Sandlyng Mose er ikke indhegnet, men den gennemskæres af den nordsydgå

ende Akademirende, som kun kan forceres ved de fire overkørsler ved henholds

vis skovvejen syd om mosen, grusvejen nord om mosen og to overkørsler på 

strækningen igennem mosen. Akademirenden kan endvidere krydses til fods ved 

det ”brøndstyrt”, som er udført ud for tilløbet af den grøft, som løber langs mo

sens vestlige kant. 

Næsten hele Verup og Sandlyng moser er beskyttet natur. Dele af moserne er 

vandfyldte tørvegrave. Færdsel med maskiner og køretøjer uden for de bestående 

hjulspor og stier samt de udpegede arbejdsområder vil derfor som udgangspunkt 

skulle ske på en måde, som beskytter vegetationen og terrænoverfladen mod be
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skadigelser, således at opkørt terræn og dybe hjulspor undgås. Færdsel med ma

skiner på sårbare overflader skal derfor ske med bæltekøretøjer eller på kørepla

der, som enten kan være minimum 12 mm tykke plast køreplader af mindst 2,4 m 

længde eller 2x3 m stålkøreplader.  

Entreprenøren skal som en del af entreprisen have et passende beredskab af kø

replader til rådighed, som løbende skal kunne flyttes med maskinerne under ar

bejdet i sårbar vegetation. Entreprenøren skal derfor kunne etablere op til 3000 

m2 stålkørepladevej og ca. 250 m2 plastkørepladevej til sin transport på ubefæste

de arealer. 

Entreprenøren skal arbejde med mindst to storemellemstore larvebåndsdrevne 

gravemaskiner i arbejdsområdet samtidigt. Entreprenøren må påregne, at ar

bejdsvejene i mosen trods udlægning af køreplader ikke vil kunne bære transport 

af tørv og materialer på dumpers eller jordvogne med mere end ca. 6 tons læs. 

Som alternativ til etablering af stålkørepladevej kan anvendes larvebåndsdrevne 

dumpers som f.eks. af fabrikatet Morooka. 

Arbejdsplads med skurvogn, parkering og lager kan anlægges på marken…... Mid

lertidigt oplag af løse materialer som sand og grus skal ske på udlagt fibertekstil 

eller presenninger for at undgå skader på marken. 

Med mindre andet aftales, fjernes alt udstyr, spild, interimsforanstaltninger og 

mellemdepoter inden aflevering. Eventuelt tilkørte arealer planeres til max. 10 cm 

afvigelse fra 2,0 m retholdt, bortset fra eksisterende vej og stiarealer, der efterla

des i mindst lige så god stand som ved arbejdets opstart.  

Ved ind og udkørsel til offentlig vej skal forskrifter fra den pågældende vejbesty

relse og Politiet nøje overholdes, og entreprenøren skal dagligt renholde veje for 

materialer, der skyldes hans aktiviteter.  

Entreprenøren må selv sørge for egen parkering, mandskabsfaciliteter, el, vand, 

telefon samt opsamling og miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af afløbsvand og 

affald. 

4.0.3 Ledninger 

Der er ved projekteringen i april 2017 foretaget søgninger i Ledningsejer

registeret, LER, hvor der er fremkommet oplysninger fra følgende mulige led

ningsejere i de områder, hvor der skal udføres gravearbejde:  

 

 Fibia P/S 

 Globalconnect A/S 

 SEASNVE Holding A/S 

 Sorø Forsyningsservice A/S 

 TDC A/S 

 Verup Vandværk 

 

Heraf oplyser Globalconnect A/S og Sorø Forsyningsservice A/S, at de ikke har 

ledninger i området. 
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SEAS NVE har en 50 kV højspændingsledning ført på en masterække nord om Ver

up Mose, over Magleøgrøften og gennem den nordlige del af Sandlyng Mose, som 

vist på kortet i Bilag 3. Denne ledning forventes ikke at påvirke projektet. 

 

SEAS NVE har endvidere 10 kV jordkabler langs Øgårdsvej og syd om Verup Mose 

fra Bodal til Verup. Langs disse jordkabler er ført 0,4 kV elkabler med stikledninger 

ind til de enkelte ejendomme langs vejene og f.eks. fra syd til ejendommen Mag

leøvej 1. Disse ledninger er vist på kortet i Bilag 3 og forventes ikke at påvirke pro

jektet. 

 

Fibia P/S oplyser, at de har et fiberkabel liggende i traceet for 50 kV højspæn

dingsledningen og tilsvarende et fiberkabel langs 10 kV jordkablet ved Øgårdsvej 

med stik til de enkelte ejendomme.  Fibia har efterfølgende oplyst, at fiberkablet 

langs 50 kV højspændingsledningen, som er vist på kortet i Bilag 3, er spundet ind 

i nullederen, og hænger dermed over de øvrige luftledninger. Fiberkablet kræver 

derfor ikke anden opmærksomhed på strækningen end 50 kV højspændingsled

ningen.  

 

TDC har telefonledninger langs østsiden af Øgårdsvej og videre mod nord til ejen

dommen Magleøvej 7. Der er tilsvarende en telefonledning fra syd mod nord 

langs Magleøvej frem til ejendommen nr. 1 i samme tracee som elkablet. Disse 

ledninger er ikke vist på Bilag 3. 

 

Verup Vandværk har også en vandledning liggende langs østsiden af Øgårdsvej 

frem til nr. 37 og videre skråt over marken mod nord til ejendommen Magleøvej 

7. Der er tilsvarende en vandledning fra syd mod nord langs vestsiden af Magleø

vej frem til ejendommen nr. 1. Disse ledninger er heller ikke vist på Bilag 3. 

 

Ved forundersøgelserne til dette projekt er der indhentet drænoplysninger fra 

lodsejerne, fra Slots og Kulturstyrelsen og fra Hedeselskabets arkiv hos Orbicon 

for de omkringliggende arealer. De kendte drænledninger er vist på kortet i Bilag 

3. 

4.0.4 Geotekniske undersøgelser 

Højmosetørven er dannet oven på ældre aflejringer af sump og kærtørv, som 

igen ligger oven på sand, ler eller gytje.  

Intakt højmosetørv har et højt vandindhold på typisk 9098 % af totalvægten. 

Verup og Sandlyng moser er afvandede, og der er derfor øverst etableret en skor

pe af afvandet og nedbrudt tørv af varierende tykkelse. 

Der er i perioden 28. februar til 12. april 2016 af DMR Geoteknik foretaget en geo

teknisk undersøgelse med 7 maskinboringer til mellem 4 og 10 meters dybde samt 

48 håndboringer til mellem 2,0 og 5,0 m dybde i området for dette projekt. Place

ringerne er vist på kortet i Bilag 2, og de optegnede, koterede boreprofiler frem

går af de tre geotekniske delrapporter i Bilag 9. 

I boringerne ses meget varierende jordbundsforhold med fra 0,7 m og op til over 

4,0 m tørv, som i nogle boringer ikke er gennemboret, men som i de fleste borin

ger ligger oven på gytje eller ler. I boringerne i det nordøstlige og sydøstlige hjør
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ne af Verup Mose og langs vestsiden af Sandlyng Mose er der under 0,7 m  1,6 m 

tørv truffet finsand, som i flere af boringerne ligger oven på gytjen. 

 

4.1 Forberedende arbejder 
Entreprenøren skal rydde arbejdsområdet i det for arbejdets udførelse nødvendi

ge omfang. Dette omfatter den nødvendige rydning af et spor omkring de mem

braner, som skal nedgraves i den nordlige og sydlige del af Verup Mose samt 

rundt om og centralt i Sandlyng Mose med en samlet længde på ca. 5.073 m. Det 

er bygherrens forventning, at dette spor skal ryddes i ca. 68 meters bredde. Ryd

ningen omfatter fældning og fjernelse af træmasse samt stødfræsning i den nød

vendige bredde for nedgravning af membranen.  

I den centrale del af Verup Mose skal der ryddes et ca. 4,3 ha stort areal i og om

kring det højtliggende tørveområde centralt i mosen, hvor der skal foretages ter

rænregulering og etableres membraner. Rydningen af dette areal omfatter fæld

ning, fjernelse af træmasse og stødfræsning til 0,2 m under terræn. Hertil kommer 

fældning, fjernelse og stødfræsning af enkelte fritstående træer efter nærmere af

tale med tilsynet.  

Langs den nuværende Magleøgrøft på en ca. 450 m lang central strækning igen

nem Verup Mose skal bevoksningen fældes og fjernes på den ene side af vandlø

bet således, at vandløbet vil kunne tilfyldes op til det omgivende terræn.   

Der vil blive behov for beskæring af buske langs ca. 100 m langs den sydlige del af 

forløbet af den nye Magleøgrøft samt fældning og fjernelse af enkelte træer ved 

de nye rørledninger, grøft og pumpestation i Verup Mose. 

Endvidere er der behov for fældning og fjernelse af enkelte træer og buske i for

bindelse med etablering af plastspunsvægge og PEskodderi Sandlyng Mose. 

Der skal endelig, efter nærmere aftale med tilsynet eller bygherren, beskæres 

grene og ryddes enkelte træer for at kunne færdes på de angivne spor og kunne 

udføre de øvrige aktiviteter i arbejdsområderne. 

Ryddede stammer og grene skal fjernes fra mosen og værdien heraf tilfalder en

treprenøren. Der kan efter nærmere aftale med lodsejeren og bygherren etable

res et midlertidigt oplag af træ eller flis, som skal være fjernet fra ejendommen 

senest 8 måneder efter aflevering. Stød og rødder bortskaffes ligeledes af entre

prenøren, idet materiale fra stødfræsning dog kan udspredes på stedet.  

Entreprenøren må påregne behov for at etablere en midlertidig overkørsel over 

Magleøgrøften som en del af det forberedende arbejde. 

Entreprenøren skal i øvrigt foretage de nødvendige flytninger og retableringer af 

trådhegnene i arbejdsområdet (se afsnit 4.0.2 og kortet i Bilag 2).  
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4.2 Anlægsarbejder mv. 
 

Anlægsarbejdet i denne entreprise omfatter:  

� Terrænregulering i Verup Mose 

� Etablering af membraner i Verup Mose 

� Etablering af membraner i Sandlyng Mose 

� Etablering af plastspunsvægge i Akademirenden 

� Etablering af PEskodder i to grøfter 

� Gravning af ny Magleøgrøft og tilfyldning af eksisterende grøft 

� Etablering af nye afløbsledninger 

� Etablering af ny pumpestation 

� Sikring af adgangsveje 

 

De projekterede tiltag er alle vist på projektkortet i Bilag 4 og i udsnit på detailkor

tene i Bilag 5. To tegninger af spunsvæggene er vist i Bilag 6. Et længdeprofil af 

den nye Magleøgrøft er vist i Bilag 7, og en tegning af den nye pumpestation er 

vist i Bilag 8.  

Rækkefølgen i de beskrevne anlægsarbejder er samtidig rådgivers forslag til en 

kritisk vej gennem projektet. 

Materialer og normer 

For definitioner af sand og grus henvises til DS/EN 13285 "Vejmaterialer – ubund

ne blandinger – specifikationer, 2003”. Der anvendes vægt%. 

Forskrifterne i Vejdirektoratets AAB for "Bundsikring af sand og grus" af november 

2003 samt "Stabilt grus" af november 2003 er gældende. 

Bundsikring er komprimerbart og veldrænende friktionsfyld 016 mm uden synligt 

organisk eller kalk indhold og med maks. 5 % ler og siltindhold (95% > 0,020 mm). 

Stabilt grus er stabile grusmaterialer af kvalitet II (MSG II). 

Knust beton er rent, nedknust genbrugsmateriale 032 mm af beton uden tegl, 

stål eller plastdele, som skal ligge inden for kornkurvegrænser svarende til SGII. 

Membraner er en HDPE membran leveret i 1,5 mm tykkelse, mørk svarende til 

GSE HD. Mulige leverandører er Byggros eller John Hunderup (mobil 22 12 97 01). 

Rørledninger af plast til afløb ved gravitation er  

 DS mærkede eller VAgodkendte PVC eller PEH kloakrør, Klasse S. 

 Glasfiber Armerede Polyesterrør, SN10.000 PN1i henhold til DS/EN 14364. 

Drænrør er stive, dobbeltvæggede 100 mm korrugerede PP eller PErør fuldslid

sede med 1,5 mm slidser. 
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Betonrør skal opfylde Dansk Standard for betonvarer, DS/EN 1916, være trekant

mærkede af Betonvarekontrollen og opfylde kravene til normal tæthedsklasse ef

ter DS 455 (svarende til Euro eller igrør). 

Alle synlige rørledninger og plastbrønde skal være sorte eller i dæmpede naturfar

ver som mørkebrun, mørkegrøn eller grå. 

Ledninger etableres i overensstemmelse med gældende forskrifter i DS 475, 

"Norm for etablering af ledningsanlæg i jord” suppleret af DS 430 ”Lægning af 

fleksible rør af plast i jord og DS 436  Norm for dræning af bygværker”. 

Plastspuns er kompositprofiler i mørk farve svarende til CMI type CL9900 eller 

GW6109.0, som etableres med forseglingsbånd/masse (seal) i låse for vandtæt 

samling af spunspladerne. Mulig leverandør er Lesanco ApS, att. Jens Christoffer

sen, tlf. 39 61 12 06. 

Stålemner i form af stålprofiler, flanger, møtrikker, bolte, skiver skal være varm

galvaniserede eller aluforzinkede med zinklagstykkelse minimum 100 μm (alterna

tivt korrosionskategori C4), eller der kan anvendes rustfrit stål kvalitet A2 eller A4, 

jf. AISI norm 304 eller 316, eller evt. aluminium. 

Græsblanding består af min. 5 arter græsfrø, svarende til "DLF Masterline Vejra

bat" udsået med 2,0 kg/100 m2 på sideskråninger og 0,5 kg/100 m2 på plane fla

der.   

 

Gravemaskiner. Ved terrænregulering og sætning af membraner skal der arbejdes 

med to gravemaskiner samtidig, hvoraf den ene skal være udstyret med RTKGPS 

egnet til løbende at kunne følge de afsatte traceer og de krævede koter. Gravning 

af nyt vandløb skal udføres med en gravemaskine med 3D maskinstyring. 

 

4.2.1 Terrænregulering i Verup Mose 

Der skal foretages terrænreguleringer inden for det 6,5 ha store projektområde i 

den centrale del af Verup Mose, hvor der som led i de forberedende arbejder vil 

være ryddet for træer og anden større bevoksning. Denne terrænregulering skal 

udføres i tilknytning til etablering af de centrale membraner, som omtales i det 

næste hovedafsnit.  

 

På den højest liggende halvdel af projektområdet, som ligger med terræn over 

26,25 m DVR90, afrømmes det øverste ca. 0,2 m tykke lag af vegetation, førne/løv 

og omsat tørv. Det afrømmede areal er yderligere begrænset til området, som lig

ger øst for en tørlagt nordsyd gående grøft, og som samtidig ligger mere end 5 m 

fra områdets yderkant og mere end 5 m fra de planlagte membraner.   

 

Det afrømmede materiale udplaneres på de lavtliggende arealer under kote 26,25 

m DVR90 i projektområdet og op til denne kote. Der udplaneres dog ikke på area

lerne inden for en afstand af 5 m fra de nye membraner.  

 

I det 6000 m2 store centrale område, hvor terrænet ifølge højdemodellen i dag 

ligger over kote 26,80 m DVR90, foretages en ekstra afgravning af 0,2 m tørv, som 

bortkøres til opfyldning omkring de 3 membraner, som skal sættes rundt om de 
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lave dele af arealet. Afgravningen efterlades med en lodret kant mod det omgivne 

terræn. Transportafstanden for tørvejorden er 20200 m.  

 

Når de ca. 543 m membraner er sat rundt om det centrale projektområde, opbyg

ges en dæmning af den afgravede og tilkørte tørvejord omkring membranerne. 

Dæmningen opbygges på det foreliggende terræn med en kronebredde på 2,0 

meter i kote 26,60 m DVR90, svarende til 0,2 m over membranen, og med et skrå

ningsanlæg 1:5 ned på begge sider af membranen.  

 

Det tilførte tørvemateriale udlægges i lag af maks. 0,3 m tykkelse, som komprime

res ved overkørsel med larvebåndsmaskine eller tilsvarende med kompaktor eller 

maskinskovl. Komprimering udføres til der opnås en fast overflade, som kan tåle 

færdsel til fods. 

4.2.2 Etablering af membraner i Verup Mose  

For at sikre et meget højt vandspejl centralt i mosen nedgraves en 2,0 m høj 1,5 

mm HDPE membran på 3 strækninger rundt om den centrale del af Verup Mose. 

De 3 strækninger forventes at blive hhv. ca. 369 m, 134 m og 40 m lange. Den 

længste membran sættes lodret med overkant i kote 26,40 m DVR90, mens de 2 

andre membraner sættes lodret med overkant i 26,30 m DVR90.  

 

Et længdeprofil af det nuværende terræn over membranerne er vist i Figur 2 

sammen med overkant af membranerne og toppen af den tørvevold, som skal 

overdække membranerne. Bemærk, at kontrolmålinger i mosen i gennemsnit har 

vist et 0,08 m lavere terræn, end det tilsvarende fremgår af den laserskannede 

højdemodel. 

 

Figur 2. Længdeprofil udtrukket pr. 1,0 m af den laserskannede højdemodel for 
de 3 traceer for etablering af membraner nr. 1, 2 og 3 omkring den centrale del af 
Verup Mose vist fra nord mod syd. 
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Omkring den øverste del af membranerne opbygges den tørvevold med en 2,0 m 

bred krone, som allerede er beskrevet i afsnit 4.2.1.  

 

For også at sikre et højt vandspejl i mosens ydre dele samt undgå udsivning til de 

omgivende naboer skal der nedgraves en 2,0 m høj 1,5 mm HDPE membran på en 

ca. 800 m lang strækning i den nordlige del af Verup Mose mellem Øgårdsvej og 

Magleøvej i en afstand af minimum 3 m fra naboskel, som er blevet berigtiget af 

landinspektør. Og der nedgraves en 2,5 m høj 1,5 mm HDPE membran på en ca. 

195 m lang strækning i den sydlige del af Verup Mose nord for ejendommen Mag

leøvej 1 og omtrentligt i denne ejendoms skel mod nord.  

 

Membranerne sættes på de 2 strækninger lodret med overkant i kote 25,30 m 

DVR90. 

 

Et længdeprofil af det nuværende terræn over de 2 membraner er vist i Figur 3 

sammen med overkant af membranerne. Bemærk, at kontrolmålinger i mosen i 

gennemsnit har vist et 0,08 lavere terræn, end det tilsvarende fremgår af den la

serskannede højdemodel. 

 

 
 

Figur 3. Længdeprofil udtrukket pr. 1,0 m af den laserskannede højdemodel for 
de 2 traceer for etablering af membranerne nr. 4 og 5 omkring de ydre dele af 
Verup Mose vist fra vest mod øst sammen med den lavest accepterede membran 
overkant. 
 

 

Der gøres opmærksom på, at der er et telefonkabel og en vandledning langs øst

siden af Øgårdsvej ved den vestlige ende af den nordlige Membran 4. Disse led

ninger skal påvises, og membranen starter på østsiden af ledningerne. 

 

Udgravningen af rende til nedbringelse af membranerne må maksimalt blive 1,0 

m bred. Der skal anvendes en membranudlægger med afskærmet lodret rullehol
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der, der løbende kan trækkes lodret frem i udgravningen. Tilbagefyldning skal ud

føres løbende fra ydersiden af membranerne set fra mosens midte og med løben

de komprimering af fyldet med maskinskovlen og så vidt muligt med samme lag

følge, som opgravet. Det vil sige, at hvor der træffes sandlag i bunden af udgrav

ningen, skal disse sandlag lægges nederst ved tilbagefyldningen og derover først 

gytje og øverst tørv således, at konstruktionen bliver mest muligt vandstandsen

de.  

 

Membranerne skal udføres med mindst 1,0 m tæt overlæg mellem hver bane. 

Hvor membranerne når over terræn, støttes den med sammenskubbet gravefyld 

eller med tilkørt tørvejord på hver side.  

 

Arbejdet skal udføres af 2 gravemaskiner samtidig, og hvor der løbende udføres 

arkæologisk kontrol af den gravefyld, som under arbejdsprocessen midlertidigt 

oplægges langs membranerne inden tilbagefyldningen. 

 

En oversigt over de forskellige membraner, deres længder og koter fremgår af Ta

bel 1. 

 

 

Tabel 1. Dimensioner for membraner i Verup Mose og Sandlyng Mose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4.2.3 Etablering af membraner i Sandlyng Mose  

For at sikre et meget højt vandspejl centralt i mosen nedgraves en 1,10 m høj 1,5 

mm HDPE membran på en ca. 1150 m lang strækning rundt om et 7 ha stort cen

tralt område af Sandlyng Mose. Membran sættes lodret med overkant i minimum 

kote 26,10 m DVR90, idet membranen i øvrigt løbende sættes i en middelværdi af 

terrænoverfladen, som jævnes med den opgravede og tilbagelagte tørvefyld, og 

Mose Membran 

Nr. 

Længde 

m 

Højde 

m 

Bundkote 

(m DVR90) 

Topkote 

(m DVR90) 

Verup 1 369 2,00 24,40 26,40 

Verup 2 134 2,00 24,30 26,30 

Verup 3 40 2,00 24,30 26,30 

Verup 4 800 2,00 23,30 25,30 

Verup 5 195 2,50 22,80 25,30 

Sandlyng 6 1150 1,10 Min. 25,00 Min. 26,10 

Sandlyng 7 2385 1,37 Min. 23,13 Min. 24,50 
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med de begrænsninger for op og nedadgående bevægelser, der sættes af mem

branen. 

 

Et længdeprofil af det nuværende terræn over membranen er vist i Figur 4. Be

mærk, at kontrolmålinger i mosen i gennemsnit har vist et 0,08 lavere terræn, end 

det tilsvarende fremgår af den laserskannede højdemodel. 

 

 

Figur 4. Længdeprofil udtrukket pr. 1,0 m af den laserskannede højdemodel for 
traceet for etablering af membran nr. 6 omkring den centrale del af Sandlyng Mo
se vist med uret fra det sydligste punkt sammen med den lavest accepterede over
kant af membranen. 
 

 

For også at sikre et højt vandspejl i de ydre dele af Sandlyng Mose samt undgå ud

sivning til de omgivende landbrugsarealer skal der nedgraves en mindst 1,37 m 

høj 1,5 mm HDPE membran på en ca. 2385 m lang strækning rundt om den vestli

ge, nordlige og østlige del af Sandlyng Mose. Membranen sættes lodret med 

overkant i minimum kote 24,50 m DVR90, idet membranen i øvrigt løbende sæt

tes i en middelværdi af terrænoverfladen, som jævnes med den opgravede og til

bagelagte tørvefyld, og med de begrænsninger for op og nedadgående bevægel

ser, der sættes af membranen. 

 

Et længdeprofil af det nuværende terræn over den kommende membran er vist i 

Figur 5 sammen med overkant af membranen. Bemærk, at kontrolmålinger i mo

sen i gennemsnit har vist et 0,08 lavere terræn, end det tilsvarende fremgår af 

den laserskannede højdemodel. 

 

På de strækninger, hvor terrænet ikke når helt op i kote 24,50 m afgraves ekstra 

tørv på de højere dele af strækningen, der lægges op som en lav vold omkring 

membranen op til minimum kote 24,50 m DVR90 i 1,0 m bredde. 
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Det bemærkes, at den ydre membran rundt om Sandlyng Mose krydser Akademi
renden i ca. St. 335 m ved den ene af de to plastspunsvægge, som omtales nær
mere i afsnit 4.2.4. Membranen fæstnes her til de 2 yderste plastspunsplader med 
mindst 0,5 m dobbelt læg, som spændes fast til spunspladerne med en kraftig 
aluminiumsskinne, minimum 5x40 mm, som fastgøres på spunspladerne med 4 
rustfrie bolte og spændeskiver. 
 

 

 
Figur 5. Længdeprofil udtrukket pr. 1,0 m af den laserskannede højdemodel for 
traceet for etablering af membran nr. 7 omkring de ydre dele af Sandlyng Mose 
vist fra sydvest og med uret mod øst. 
 
 
Den ydre membran krydser endelig på østsiden af Sandlyng Mose en grøft med af
løb fra Sandlyng Skov. Her skal der etableres et PEskod som omtalt i afsnit 4.2.5. 
Membranen sættes tæt op ad skoddet på den opstrøms side. 
 
Udgravningen af rende til nedbringelse af membranerne må maksimalt blive 1,0 
m bred. Der skal anvendes en membranudlægger med afskærmet lodret rullehol
der, der løbende kan trækkes lodret frem i udgravningen. Tilbagefyldning skal ud
føres løbende fra ydersiden af membranerne set fra mosens midte og med løben
de komprimering af fyldet med maskinskovlen og så vidt muligt med samme lag
følge, som opgravet. Det vil sige, at hvor der træffes sandlag i bunden af udgrav
ningen, skal disse sandlag lægges nederst ved tilbagefyldningen og derover først 
gytje og øverst tørv således, at konstruktionen bliver mest muligt vandstandsen
de.  
 
Membranerne skal udføres med mindst 1,0 m tæt overlæg mellem hver bane. 
Hvor membranerne når over terræn, støttes den med sammenskubbet gravefyld 
eller med tilkørt tørvejord på hver side.  
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Arbejdet skal udføres af 2 gravemaskiner samtidig, og hvor der løbende udføres 
arkæologisk kontrol af den gravefyld, som under arbejdsprocessen midlertidigt 
oplægges langs membranerne inden tilbagefyldningen. 
 

4.2.4 Etablering af plastspunsvægge i Akademirenden  

I vandløbet Akademirenden gennem Sandlyng Mose skal der etableres 2 plast
spunsvægge som styrtkarme på tværs af vandløbet. De 2 styrt bliver hver på op til 
0,4 m. 
 
Den nordligste plastspunsvæg placeres i Akademirenden i forlængelse af den ydre 
membran rundt om Sandlyng Mose, idet membranen fastgøres til de 2 yderste 
spunsplader. Den sydligste plastspunsvæg placeres på tværs af Akademirenden 
106 m længere mod syd, hvor terrænet på begge sider er lidt højere.  
 
Plastspunsvæggene etableres hver af 13 stk. plastspunsprofiler a 0,61 m bredde 
med en 3,00 m bred udsparing, der fremkommer ved, at de 5 centrale spunspla
der er sænket 0,10 m i forhold til resten, som vist på tegningen i Bilag 6.1 og 6.2. 
 
Den nordlige plastspunsvæg kaldes Nr. 1 og etableres med overkant i kote 
23,90/24,00 m DVR90, som vist på tegningen i Bilag 6.1. Den sydlige plastspuns
væg kaldes Nr. 2 og etableres med overkant i kote 24,30/24,40 m DVR90, som vist 
på tegningen i Bilag 6.2. 
 
Arbejdet med nedføring af spunsvæggene skal ledes af en formand med erfaring i 
rammearbejde.  
 
I tilfælde af ramning skal der anvendes originale rammehoveder eller anden for
anstaltning, som sikrer mod at spunsprofilerne tager skade ved nedbringningen. 
Rammemateriellet, inkl. faldvægt og faldhøjde skal være tilpasset i forhold til op
gaven og egnet til ramning/vibrering i sand, silt og gytje. Ramningen må ikke være 
hårdere end angivet i DS 415 for krav til ”blød” ramning. 
 
Nedføring ved vibration tillades. 
 
Entreprenørens valg af metode og materiel skal forelægges tilsynet, inden nedfø
ringen af spunsprofiler påbegyndes. 
 
Spunsen udføres lodret uden, at der sker brud eller skader på profiler og låse, eller 
at profiler går ud af låse.  
 
Spunsvægsprofilerne skal rammes enkeltvis i flere trin i den fastsatte flugt. 
 
Leverandørens forskrifter for ramning af spunsprofiler og for tætning af låse med 
der til egnet fugemasse (sealing) skal i øvrigt overholdes.  
 
Ramningen af plastspunsvæggene skal afsluttes med intakt overkant, som om 
nødvendigt må renskæres. 
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Entreprenøren skal træffe de nødvendige foranstaltninger for spunsvæggenes 
stabilitet under arbejdets udførelse. 
 
Skulle der vise sig hindringer for nedføringen af spunsprofilerne som følge af f. 
eks. sten eller træstammer, må hindringen overvindes efter metoder, som skal af
tales med tilsynet. 
 
Spunstop og udsparingen afdækkes med topcover/cap i plastbelagt aluminium i 
samme farve som spunsvæggen, som klemmes ned over spunstop på alle frie fla
der. 
 
Spunsvæggene etableres med stræk i min. 145 * 95 mm azobe påboltet to gange 
per spunsprofil med M12 rustfrie A4 bolte og ind over topcover/cap.  
 
Entreprenøren skal foretage den fornødne vandstandssænkning for montage af 
stræk og evt. efterfølgende stemmeværker ved en passende midlertidig afspær
ring af grøften og lænsning af vand med mobil pumpe. 
 

4.2.5 Etablering af PEskodder i to grøfter  

I to grøfter med afløb fra Sandlyng Mose til henholdsvis Akademirenden og til 
grøfterne med afløb til Kongemose Sø (Gl. Sandlyng Å) skal vandstanden hæves 
ved nedsætning af 4,00 m lange 20 mm tykke HDPE plader. 

I grøften med tilløbet fra et lille Sphagnumfyldt kær og ud til Akademirenden sæt
tes et 1,5 m højt HDPE skod med overkant i kote 24,40 m DVR90.  

I grøften med afløb til Kongemose Sø sættes et 1,0 m højt HDPE skod med over
kant i kote 24,45 m DVR90 tæt ind mod HDPEmembranen og på nordøstsiden af 
denne. Membranen fæstnes til HDPEskoddet med en kraftig aluminiumsskinne, 
minimum 5x40 mm, som fastgøres på spunspladerne med rustfrie bolte og spæn
deskiver per 0,5 m. 
  
Skodder presses ned i den underliggende tørv/gytje til de anførte koter med et 
jævnt pres og på en måde, som beskytter pladernes overkant mod trykskader. 
 
Tre meter til hver side for skoddet fyldes grøfterne op med afgravet tørv til 0,1 m 
under overkanten med PEskodderne som sidestøtte. 
 

4.2.6 Etablering af ny Magleøgrøft og tilfyldning af grøft 

Der ønskes anlagt en ny 1143 m lang Magleøgrøft øst om Verup Mose. Forløbet er 
vist på Figur 6.  
 
Formålet er at tilfylde den eksisterende grøft midt igennem mosen langs Magleø
vej og dermed afbryde den nuværende afvanding af den centrale del af mosen. 
Den nye Magleøgrøft anlægges i kanten af marken lige uden for det nuværende 



Sorø Kommune: Anlægsarbejder i Verup og Sandlyng moser  
 
 
 

 
 

NaturRådgivningen   www.naturogvand.dk Side 25 

kreaturhegn. Magleøgrøften etableres med en bundbredde på 0,6 m, skråningsan
læg 1:1,5 og 0,3 ‰ fald. Dimensionerne fremgår af Tabel 2. 
 

 
 
Figur 6.  Forløbet af den nye Magleøgrøft øst omkring Verup Mose vist med ly‐
seblå streg samt med gule stationeringsmærker per 100 m. Vist sammen med ek‐
sisterende grøfter i mørkeblå streg på baggrund af ortofoto DDO®2016, ©COWI i 
skala 1:8.000. 
 
 
Tabel 2. Dimensioner for den nye Magleøgrøft i Verup Mose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandløbet er stationeret i opstrøms retning med afstanden i meter fra en over
kørsel nedstrøms for projektområdet.  
 

Start 
Station 

Slut 
Station 

Indløbskote 
(m DVR90) 

Udløbskote 
(m DVR90) 

Fald 
‰ 

Bundbredde/ 
rørdimension 

1661 1649 24,06 24,05 0,8 0,6 m 

1649 1505 24,05 24,01 0,3 Genbruges 

1505 1300 24,01 23,95 0,3 0,6 m 

1300 1292 23,80 23,80 0,0 700 mm rør 

1292 518 23,95 23,72 0,3 0,6 m 
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Til det nye vandløb genbruges en 144 m lang strækning af en eksisterende grøft 
langs mosens sydside, hvis dimensioner er målt til at være større end det nye 
vandløb. Den nuværende fodspang i St. 1516 m over den genbrugte strækning be
vares. 
  
Der skal etableres en ny 8,0 m lang røroverkørsel af 700 mm GAPrør. Røret læg
ges med rørbund i kote 23,80 m DVR90, hvilket er 0,15 m under projekteret 
bundkote i vandløbet. Røroverkørslen opbygges på en gruspude med omkring
fyldning af komprimeret bundsikring op til mindst 0,40 m over rørtop og i siderne 
med den udgravede jord op til terræn. Centralt på tværs hen over røret udlægges 
en 4,0 m bred vej af 300 mm Stabilt grus. Sideskråningerne opbygges med skrå
ningsanlæg højest 1:1 og støttes af en ca. 400 mm stor natursten lagt i sideskrå
ningen/vandløbsbunden ind mod hver af rørets 4 nederste sider. Sideskråninger
ne tilsås med Græsblanding. 
 
Det projekterede tværprofil er vist udtegnet i Figur 7 sammen med den projekte
rede røroverkørsel. 
 
 

 
 
Figur 7.  Det projekterede tværprofil i den nye Magleøgrøft vist til højre med 
rød streg ved indløbet i røroverkørslen sammen med et tværprofil af røroverkørs‐
len vist til venstre. Afstand og koter er i meter.   
 
 
Gravearbejdet skal udføres med en gravemaskine med 3D maskinstyring, og til 
dette formål skal entreprenøren ud fra de udleverede koordinater og centerlinje 
udarbejde en 3D maskinstyringsmodel. 
 
Den mest muldholdige (øverste) halvdel af det fremkomne jordfyld skal udplane
res i et ca. 0,2 m tykt lag på den tilstødende mark efter lodsejerens anvisning. 
Arealet afleveres planeret og harvet.  
 
Den mindst muldholdige halvdel af det fremkomne jordfyld skal anvendes til til
fyldning af den 450 m lange strækning af den eksisterende Magleøgrøft igennem 
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Verup Mose, fraregnet en røroverkørsel. Råjorden transporteres og indbygges i 

det eksisterende vandløb op til terrænniveauet på vandløbets østside, som vist på 

de opmålte tværprofiler i Figur 8. Opfyldningen udføres fra syd mod nord. Jorden 

komprimeres ved overkørsel med larvebåndsmaskine til en komprimeringsgrad, 

som tillader færdsel på arealet til fods. Og arealet afleveres planeret. 

 

Tilfyldningen af den centrale strækningen af Magleøgrøften kan ske enten fra mo

sesiden mod øst eller fra Magleøvej på vestsiden. Tilfyldningen forudsætter, at 

den bestående bevoksning langs den ene side af vandløbsstrækningen skæres ned 

og fjernes. Der er kreaturhegn langs østsiden, som i givet fald skal flyttes og retab

leres. Al transport på tværs af mosen eller fra nord ned igennem mosen til enten 

grøftens østside eller via overkørslen til Magleøvej skal ske på køreplader.  

 

Den nuværende røroverkørsel på den nedlagte strækning bevares, idet der blot 

presses jord ind i rørenderne. De to fodspange på strækningen flyttes midlertidigt 

og lægges tilbage oven på det tilfyldte vandløb.  

 

 

 
 

Figur 8.  Opmålte tværprofiler af den eksisterende Magleøgrøft set i ned
strøms retning med kanten af Magleøvej længst til venstre og med den projekte
rede opfyldning vist med olivengrøn farve op til den røde streg, som er det fremti
dige terræn. Den vandrette sorte streg er vandspejlet. Afstand og koter er i meter.   
 
 
Der er kun kendskab til et åbent tilløb til den nye Magleøgrøft fra en sø i den syd

lige ende af mosen, som udgør den øverste ende af den nuværende grøft. Dette 

tilløb bevares med bund i kote ca. 24,15 m DVR90. Der vil muligvis blive krydset 

eksisterende drænledninger fra marken og ind i mosen. Sådanne krydsende rør

ledninger sikres udløb i vandløbet, mens rørledningernes videre forløb ind i mo

sen afbrydes ved overgravning af 2 meter rør 510 meter fra vandløbet og med 

tilbagefyldning under komprimering. 
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I perioden, mens den eksisterende Magleøgrøft er under tilfyldning, og ind til der 

skabes afløb gennem den nye grøft, skal ejendommen Magleøvej 1 sikres afvan

ding, hvilket om nødvendigt kan kræve overpumpning af vand til søerne nord for.    

  

4.2.7 Etablering af rørledninger og grøft 

Rørledning under grusvejen ved Magleø 

Den nuværende 48 m lange 400 mm rørledning i Magleøgrøften under grusvejen 

ved Magleø har til tider været tilstoppet og skal udskiftes med en ny 500 mm rør

ledning. Den nye rørledning lægges med bund ca. 50 mm under den nuværende 

rørledning med 3,1 ‰ fald fra kote 23,70 m DVR90 til kote 23,55 m. Strækningen 

er vist på længdeprofilet i Bilag 7 som St. 301 til St. 253 m, hvoraf det ses, at gra

vedybden på strækningen er op til 4,0 m. Det nye rørudløb lægges i det nuværen

de udløbspunkt tæt op ad udløbet af en bestående 400 mm rørledning fra områ

det nord for Øgårdsvej. 

 

Rørledningen etableres på et afretningslag af bundsikring efter leverandørens an

visninger. Omkring og over røret tilfyldes med den udgravede jord under løbende 

komprimering i lag af max. 0,3 m, idet den nuværende lagfølge af sand, gytje, tørv 

og muld søges genskabt. Under markvejen udlægges den afgravede vejfyld under 

komprimering op til 0,2 m under det nuværende vejniveau, hvorpå der øverst ud

lægges 0,20 m ny stabilgrus, som profileres til det nuværende vejprofil og kom

primeres med vejtromling. 

 

På den sydligste del af strækningen tilfyldes udgravningen på en 2,0 m lang 

strækning med komprimeret ler op til over rørene, idet rørene her lægges på ler 

for at forhindre gennemstrømning i afretningslagene og tilfyldning.  

 

Eventuelt krydsede dræn retableres hen over den nye rørledning med stive Ø100 

mm drænrør med tæt tilslutning til og jævnt fald mellem de overgravede røren

der, og eventuelle tilslutninger til den gamle rørledning tilsluttes til den nye. 

 

To rørledninger under Magleøvej 

Under Magleøvej skal der etableres 2 nye rørledninger som afløb fra Verup Mose 

mod øst til udløb i Magleøgrøften henholdsvis nord og syd for den opfyldte 

strækning igennem Verup Mose. 

 

I det nordøstlige hjørne af Verup Mose etableres et overløb i form af et 50 m langt 

200 mm rør, som lægges under Magleøvej og marken øst for med rørindløb i 

bundkote 24,70 m DVR90, med 50 ‰ fald på de første 2 m til kote 24,60 m og 

dernæst med 12 ‰ fald til udløb i Magleøgrøften i kote 24,02 m, svarende til 0,30 

m over den fremtidige grøftebund. Et længdeprofil af rørledningen og terrænet 

over røret er vist i Figur 9, hvoraf det ses, at gravedybden på strækningen bliver 

fra 0,0 til 2,9 m. 

 

I det sydøstlige hjørne af Verup Mose etableres et overløb i form af et 24 m langt 

200 mm rør, som lægges skråt under Magleøvej med rørindløb i bundkote 24,80 

m DVR90, med 50 ‰ fald på de første 2 m til kote 24,70 m og dernæst med 12 ‰ 



Sorø Kommune: Anlægsarbejder i Verup og Sandlyng moser  
 

 

 

 

 
NaturRådgivningen   www.naturogvand.dk Side 29 

fald videre frem til udløb i Magleøgrøften i kote 24,44 m, hvilket er 0,38 m over 

den fremtidige vandløbsbund i indløbet til den nye strækning af Magleøgrøften 93 

m længere mod syd svarende til 4 ‰ fald frem til bunden i det nye vandløb. 

 

Gravedybden på strækningen bliver fra 0,0 til 2,5 m. 

 

 
 

Figur 9. Længdeprofil af terrænet over den nye nordlige afløbsledning i Verup 
Mose udtrukket pr. 0,4 m af den laserskannede højdemodel vist fra vest mod øst 
sammen med rørledningen. 
 

Foran begge rørindløb opsættes en grøderist med 3050 mm spaltebredde. 

 

Rørledningerne etableres begge på et afretningslag af bundsikring efter leveran

dørens anvisninger. Omkring og over røret tilfyldes med den udgravede jord un

der løbende komprimering i lag af max. 0,3 m, idet den nuværende lagfølge af 

sand, gytje, tørv og muld søges genskabt. Under markvejen udlægges den afgra

vede vejfyld under komprimering op til 0,2 m under det nuværende vejniveau, 

hvorpå der øverst udlægges 0,20 m ny stabilgrus, som profileres til det nuværen

de vejprofil og komprimeres med vejtromling. 

 

På østsiden af Magleøvej tilfyldes udgravningerne på en 2,0 m lang strækning med 

komprimeret ler op til over rørene, idet rørene her lægges på ler for at forhindre 

gennemstrømning i afretningslagene og tilfyldning. Eventuelt krydsede dræn re

tableres hen over den nye rørledning med stive Ø100 mm drænrør med tæt til

slutning til og jævnt fald mellem de overgravede rørender. 

 

Der er ingen oplysninger om ledninger i eller langs Magleøvej på strækningen mel

lem ejendommen Magleøvej nr. 1 og Øgårdsvej. 
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Afløbsledning og grøft ved Magleøvej 1 

Nord for ejendommen Magleøvej 1 etableres et ny afløbsledning under Magleø

vej, som skal aflede afstrømningen fra ejendommen Magleøvej 1 og et opland syd 

for på i alt ca. 12 ha. Opstrøms for udløbsledningen etableres en reservoirledning, 

som skal kunne tilsluttes en pumpestation, og med tilløb af en drængrøft. 

 

Fra den nuværende gennemløbsbrønd i haven/marken vest for Magleøvej lægges 

en ny 250 mm rørledning under Magleøvej til udløb i Magleøgrøften. Rørlednin

gen lægges med 4 ‰ fald fra indløb i kote 24,10 m til udløb i kote 24,06 m DVR90. 

 

Rørledningen etableres på et afretningslag af bundsikring efter leverandørens an

visninger. Omkring og over røret tilfyldes med den udgravede jord under løbende 

komprimering i lag af max. 0,3 m, idet den nuværende lagfølge af gytje, tørv, sand 

og muld søges genskabt. Under markvejen udlægges den afgravede vejfyld under 

komprimering op til 0,20 m under det nuværende vejniveau, hvorpå der øverst 

udlægges 0,20 m ny stabilgrus, som profileres til det nuværende vejprofil og kom

primeres med vejtromling. 

 

Den nuværende gennemløbsbrønd fjernes og erstattes af en 600 mm plastbrønd 

af korrugeret opføringsrør med en tæt, påsvejset bundplade med udvendig fod og 

0,3 m sandfang. Brønden sættes på en komprimeret gruspude efter bundudskift

ning til fast bund. I brønden udføres anboringer til et 250 mm afløbsrør og et 250 

mm tilløbsrør i samme bundkote i 24,10 m DVR90. Brønden afsluttes med en be

tonkegle og et kørefast betondæksel i det omgivende terrænniveau i ca. kote 

25,50 m DVR90. 

 

Opstrøms for brønden og i vestlig retning lægges et 50 m langt 315 mm rør med 

3,0 ‰ fald startende med indløb i kote 14,25 m DVR90. Eventuelle tilløb til den 

bestående rørledning, som krydses ved etableringen af den nye afløbsledning, til

sluttes til denne.  

 

Den tilfyldte jord omkring brønden og rørledning komprimeres bedst muligt, og 

overskydende jordfyld udplaneres hen over rørledningen. 

 

Videre opstrøms igennem sumpskoven på nordsiden af bygningerne ryddes et 8 m 

bredt bælte, og der graves en grøft med bundkote i 14,20 m DVR90, bundbredde 

0,3 m og skråningsanlæg 1:1,5 de ca. 0,6 m op til terræn. Den opgravede jord ud

planeres på nordsiden af grøften i et 5,0 m bredt bælte som fremtidig adgang for 

oprensning. 

 

Foran rørindløbet opsættes en grøderist med 30 mm spaltebredde. 

 

Uden for tilslutningerne til gennemløbsbrønden monteres to 45o grenrør, hvor 

grenrørene lægges vandret, vendt mod nord samt lukket med blindmuffer. Efter 

grenrøret på 315 mm røret monteres et reduktionsstykke til 250 mm før brønden. 

 

Til sikring mod tilbageløb under pumpedrift etableres en 250 mm skydeventil på 

indløbet til 600 mm gennemløbsbrønden svarende til en RIA RVL Skydeventil 
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Ø250 fra Proagria med afkortet udløbstud, som fastgøres i brønden med tæt

ningsmuffe svarende til et Forshedaprodukt. 

 

I afløbet fra gennemløbsbrønden tilsluttes 250 mm røret til brønden med tæt

ningsmuffe svarende til et Forshedaprodukt. 

4.2.8 Etablering af ny pumpestation 

For yderligere at sikre arealerne på ejendommen Magleøvej 1 mod evt. indsivning 

af vand fra vandstandshævningen i Verup Mose skal der etableres en pumpestati

on på ejendommen ved den nuværende brønd med afløbet til Magleøgrøften på 

marken nordøst for bygningerne.  

 

Pumpestationen etableres som en færdigsamlet unit i en Ø1000 x 2500 mm hel

støbt PEFlexbrønd svarende til Grundfos type PUST10 med forstærkning for op

drift, rørføring og ventiler, som vist på tegningen i Bilag 8 og dækket med et 

hængslet letmetaldæksel. 

Pumpestationen opstilles på en komprimeret gruspude efter bundudskiftning til 

fast bund umiddelbart nord for den nye 600 mm gennemløbsbrønd. Der etableres 

tilløb fra grenrøret på Ø315 mm rørledningen til pumpestationens reservoir i kote 

24,10 m DVR90, og pumpestationens afgangsrør sluttes tæt til grenstikket på 250 

mm afløbsrøret fra gennemløbsbrønden. Pumpestationen udstyres med en centri

fugalpumpe svarende til Grundfos pumpetype SL1.50.65.09.2.50B, som med 

3x400 volt yder 0,9 kW ved 2,8 Amp, 50 Hz og 2750 omdr.min. 

Pumpen er beregnet til en ydelse på 12 l/s ved en geometrisk løftehøjde på 1,0 m, 

Pumpeleverandøren Grundfos, tlf. 87 50 51 34, har bistået ved projekteringen. 

Pumpestationen leveres med elinstallation omfattende et aflåseligt Triax terræn

skab i grønt med plads til tavle med sikringsgruppe, HFIrelæ, motorværn og 10 A 

230 V elstik. Pumpen tilsluttes med CEEstik i elskabet, således at den kan udskif

tes med reservepumpe. 

Pumpestationen leveres med styringsautomatik til start og stop af pumpe samt 

højvandsalarm svarende til LC115.400.5/CTS, baseret på tryktransmitter. Automa

tiktavlen skal forsynes med GSMmodul, som ved utilsigtet pumpestop, manglen

de pumpestart eller højvandsalarm kan sende sms besked til min. to kontaktnum

re med identifikation af pumpen, alarmtype og årsag.  

Pumpestyringen indstilles til et pumpeinterval med start i kote 24,40 m DVR90 og 

stop i ca. kote 23,6 m. 

For at begrænse vandføringen i Magleøgrøften ønskes pumpens ydelse gjort regu

lerbar ved hjælp af en frekvensomformer, som ved en lavere frekvens skal reduce

re pumpens ydelse til max. 6 l/s. Frekvensomformeren skal ved hjælp af en ekstra 

niveaumåler i pumpebrønden styres til at give fuld pumpeydelse ved forhøjet 

vandstand i reservoiret frem til næste pumpestop, hvor der igen startes ved den 

lave frekvens.  

Pumpestationen tilsluttes den bestående elforsyning ved bygningerne på ejen

dommen Magleøvej 1, og der fremføres et 4 x 6 mm2 gummikabel, som nedgraves 
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0,7 m i terræn med markeringsbånd og dækplade efter elselskabets anvisninger, 

frem til elskabet ved pumpestationen Alle elinstallationer udføres af aut. elinstal

latør som en del af leverancen og herunder tilslutning til bestående elforsyning. 

Leverancen skal således indeholde alle arbejder til driftsklar pumpestation, inkl. 

montering, test, idriftsætning og indregulering. 

Leverancen skal også omfatte en instruktion af lodsejer og bygherre for den frem

tidige drift og levering af to sæt drifts og vedligeholdelsesvejledning. 

4.2.9 Hævning af stier og veje  

Kørespor langs med grøft 
Langs nordsiden af den 60 meter lange grøft opstrøms for reservoirrøret udlægges 

et bærelag af 300 mm bundsikring i 4,0 m bredde oven på den 5,0 m brede udpla

nering af fyld efter en passende optørring af fyldet. Bærelaget komprimeres en 

gang med vejtromle.  

 

Hævning af skovvej Sandlyng Mose  
Igennem den centrale del af Sandlyng Mose ligger en 126 m lang strækning af en 

befæstet skovvej, som krydses 2 gange af den planlagte membran. For at sikre 

denne stræknings fremtidige anvendelighed, afskrabes det tynde muldlag øverst 

på vejen ned til bestående grusfyld i 2,5 m´s bredde mellem krydsningerne er 

membranerne og 5 m forbi membranen i hver ende. På det afrømmede grundlag 

udlægges der et 0,20 m tykt lag stabilgrus i 2,5 m´s bredde og op til min. kote 26,5 

m DVR90, som på de yderste 5 m reguleres med jævnt fald ned til bestående vej 

og komprimeres med 2 gange vejtromling, og det afskrabede muld genudlægges 

som sidestøtte langs stabilgruslagets sider.   

 

4.2.10 Kontrol af jord og ledningsarbejder samt tolerancer 
 
Entreprenøren skal dokumentere udførelsen af sit vandløbs og opfyldningsarbej

de mv. med et punkt målt med XYZkoordinater (Euref89/ETRS89 og DVR90) pr. 

påbegyndt 20 m membran, nyt vandløb, rørledning eller vej/spor. 

Endvidere opmåles tilsvarende punkter i enderne af og i udsparingen på de opsat

te plastspunsvægge og PEskodder, af rørindløb og af rørudløb. 

Opmålingsdata leveres digitalt med XYZkoordinater (Euref89/ETRS89) og koter i 

DVR90 i tabelform til tilsynet for revision af projektkort. Opmålingen udføres med 

en middelfejl på max. ± 0,03 m. Der skal foreligge en kodeliste for de anvendte 

koder ved leveringen. 

Tolerancen til de anførte koter er ±0,05 m.  
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5. TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG  

5.0 Generelt 
Tilbuds og afregningsgrundlaget angiver generelle forudsætninger for fastlæggel

se af mængder i tilbudslisten samt almindelige og specielle bestemmelser vedrø

rende omfanget af ydelser under de enkelte poster og underposter. 

Alle mængder er fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål uden 

spild) i henhold til tegninger og Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB), medmindre andet 

er defineret under den enkelte post/underpost. 

Mængdeændringer (jf. AB 92 § 14) bestemmes efter de samme principper, som er 

anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. 

Såfremt entreprenøren finder, at arbejdets omfang afviger fra de i tilbudslisten 

anførte mængder, skal tilsynet straks underrettes. Alle udgifter til beregning af 

mængder og dokumentation af afvigelser fra det i tilbudslistens anførte påhviler 

entreprenøren.  

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige 

ydelser til de pågældende arbejder, herunder de i arbejdsbeskrivelsen foreskrevne 

prøver, dokumentationer, kontrolmålinger, beregninger m.v. samt spild ud over 

de teoretiske beregnede mængder m.v. samt alle for entreprisens gennemførelse 

nødvendige biydelser. 

For ydelser, hvor mængderne er fiktive eller ikke har kunnet fastsættes endeligt 

på forhånd, er fastsat skønnede mængder. 

De enkelte poster kan udgå uden kompensation, idet kontraktens samlede om

fang først kan fastlægges ved kontraktindgåelsen.  

 

5.1 Post 1: Arbejdsplads og forberedende arbejder 

5.1.1 Indretning, drift og rømning af arbejdsplads 

Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering, drift, rydde

ligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og in

stallationer m.v., til forstærkning og vedligeholdelse af adgangs og arbejdsveje 

m.v. samt til retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning. Deltagelse i 

byggemøder, afleveringsforretning og 1 års eftersyn mv. indgår også i denne post. 

Posten omfatter endvidere alle de særlige foranstaltninger, som entreprenøren 

anser for nødvendige i forbindelse med arbejdets udførelse, og herunder etable

ring, drift og retablering af interimsveje samt levering, drift og flytning af det nød

vendige antal plastkøreplader for transport af maskiner igennem sårbar vegetati

on. 

Der må påregnes behov for etablering af 1000 m stålkørepladevej i 3,0 m bredde 

og 100 m 2,4 m bred plastkørevej, som skal kunne flyttes efter behov. 

Posten vil blive udbetalt med 50 % efter etablering og 50 % efter rømning af ar

bejdspladsen. Faktureringen af denne post kan inden aflevering dog maksimalt 

udgøre 5 % af entreprisesummen. 
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6. ARBEJDSTAGERERKLÆRING 

 
1.  Oplysninger om arbejdstager 

 
Navn: 

___________________________________________________________________ 
 
Fødselsdato: 
___________________________________________________________________ 
 
Nationalitet: 

___________________________________________________________________ 
 
Køn: Mand/kvinde: 
___________________________________________________________________ 
 
 
2.  Oplysninger om ansættelsesforholdet 

 
Arbejdets art (stillingsbetegnelse): 
___________________________________________________________________ 
 
Ansættelsesdato: 
___________________________________________________________________ 
 

Arbejdstid (antal timer pr. uge): 
___________________________________________________________________ 
 
Hvor ofte udbetales der løn til arbejdstager? 
___________________________________________________________________ 
 

Er ansættelses tidsbegrænset: 
___________________________________________________________________ 
 
Hvis ja, angives ophørsdato for ansættelsen: 
___________________________________________________________________ 
 
Hvilken (brutto) løn skal den ansatte have i danske kroner? Følgende skal angives:  

 Løn pr. time, pr. uge eller pr. måned.  
 Værdi af arbejdsgiverbetalt pension og søgnehelligdagsbetaling i DKK pr. time, 

uge eller måned (samme enhed, som lønnen angives i) eller i procent af løn 
 
___________________________________________________________________ 
 

Anden løn? Ved akkordløn oplyses den garanterede mindste timeløn: 
___________________________________________________________________ 
 
Fagområde: 
___________________________________________________________________ 
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3.  Erklæring 

 

Nedenstående erklæring bedes underskrevet af entrepriseindehaver og arbejds

tager. Erklæringen er dokumentation for, at entrepriseindehaver tilsikrer arbejds

tagere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke 

er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgifts

kendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af 

samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet 

udføres. Erklæringen er endvidere dokumentation for, at entrepriseindehaver og 

arbejdstagere er orienteret om denne bestemmelse og rettigheder og byrder i 

medfør deraf.  

 

Det henstilles, at der anvendes en arbejdstagererklæring udfærdiget på et for ar

bejdstageren forståeligt sprog.  

 

Overholder entrepriseindehaver ikke ovennævnte bestemmelse, og medfører det

te et berettiget lønkrav fra arbejdstager, kan ordregiver tilbageholde vederlag til 

entrepriseindehaveren med henblik på at sikre arbejdstager de nævnte ansættel

sesvilkår. Arbejdstager skal være påtaleberettiget over for entrepriseindehaver i 

henhold til denne bestemmelse. 

 

Ordregiver kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn og 

arbejdsvilkår for arbejdstagere lever op til denne forpligtelse. Entrepriseindehave

ren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne 

som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være 

kommunen i hænde inden 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant 

dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter og 

ansættelsesbeviser.  

 

Ordregiver kan ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, hvis entreprisen ik

ke udføres i overensstemmelse med dansk lovgivning, hvis arbejdsklausulen over

trædes, eller hvis entrepriseindehaver undlader at fremskaffe relevant dokumen

tation for arbejdsklausulens overholdelse. 

 

Sorø Kommune skal øjeblikkeligt orienteres skriftligt, hvis de oplyste ansættel

sesforhold ændres. 

 

 

Dato og sted Entrepriseindehavers underskrift og evt. stempel 

 

 

 

 

Dato og sted Arbejdstager, navn og underskrift 

 


