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1 Generelt  
Dette bilag gælder for alle bebyggede områder, områder med vej eller jernbane samt områder med 
ledninger eller kabler.  

Den udførende skal indhente de nødvendige tilladelser for etablering af entrepriseområdet fra 
myndighederne.  

Hvis der anvendes miljøskadelige byggematerialer, som kan komme i kontakt med jord eller 
grundvand f.eks. grouting, skal den udførende søge tilladelse efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven. 

Den udførende skal koordinere trafikale foranstaltninger med HOFORs tilsyn, myndigheder og 
politiet, og skal indhente de nødvendige tilladelser. 

2 Entrepriseområde 
Entrepriseområdet overtages af den udførende, som det henligger ved entreprisens overdragelse. 

Inden arbejdet påbegyndes skal entrepriseområdet synes af den udførende, og evt. skader på 
belægningen skal registreres. Nye skader skal udbedres af den udførende. 

Entrepriseområdet skal afleveres i samme stand, som det er modtaget, medmindre andet er 
specificeret i udbudsmateriale. Den udførende skal renholde entrepriseområdet, om nødvendigt 
flere gange dagligt. 

2.1 Adgangsforhold for lodsejere og brugere 
Der skal i hele anlægsperioden sikres adgang for fodgængere til beboelsesejendomme, butikker og 
andre bygninger ved entrepriseområdet. 

Alle berørte lodsejere, lejere og brugere skal til enhver tid have en efter HOFORs tilsyns 
bestemmelse tilfredsstillende adgang til deres ejendomme. Eventuelle interimsbelægninger skal 
udføres, så arealerne er jævne og vel afvandede. De trafikale forhold for handicappede 
(kørestolsbrugere, svagtseende, etc.) må ikke forringes ved udførelse og vedligeholdelse af 
færdselsregulerende foranstaltninger, herunder ramper og afspærring. Der skal til hver en tid være 
adgang til ejendommene for udrykningskøretøjer, lægebesøg, renovationsvogne og lignende. 

Beboere i de pågældende nærområder skal skriftligt orienteres om udførelse af arbejdet og 
konsekvenserne inklusiv en tidsramme, f.eks. ved opslag i berørte opgange og nærliggende 
butikker. 

2.2 Trafik 
Den udførende skal forestå de trafikale foranstaltninger, der vil være nødvendige for at udføre 
arbejdet. De færdselsregulerende foranstaltninger skal til enhver tid leve op til de gældende regler.  

Den udførende skal etablere alle nødvendige midlertidige ramper og belægninger for 
trafikafviklingen. Al afspærring og afmærkning skal foretages i overensstemmelse med gældende 
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regler for afmærkning af vejarbejder og i øvrigt efter politiets, vejmyndighedens og HOFORs tilsyns 
anvisninger. 

Ved arbejdets ophør i de enkelte delområder skal den udførende fjerne de midlertidige 
trafikforanstaltninger og retablere området som det henligger ved entreprisens overdragelse eller 
som specificeret i projekt- eller udbudsmaterialet. 

Al afspærring og skiltning skal være etableret inden det enkelte entrepriseområde ibrugtages. 

Alle anvisninger fra politiet, vejmyndigheden og HOFORs tilsyn om retablering af manglende eller 
mangelfuld afspærring og skiltning skal efterkommes omgående. Såfremt manglerne ikke udbedres 
straks efter påbuddet, er HOFOR berettiget til at lade dette ske ved anden entreprenør, men på den 
udførendes regning. 

2.3 Ledninger og kabler 
HOFOR specificerer alle ledningsomlægninger, der udføres i HOFORs regi i projekt- eller 
udbudsmaterialet. Den udførende står selv for håndtering af de resterende ledninger og kabler. 

Den udførende skal gøre sig bekendt med den nøjagtige placering og det nøjagtige antal af 
eksisterende lednings- og kabelanlæg inden for entrepriseområdet, og skal selv ved skriftlig 
henvendelse til ledningsejerne rekvirere opdaterede ledningsplaner og, om nødvendigt, anmode om 
påvisning af ledninger i marken. Den udførende skal derfor forud for opstart af arbejdet søge 
relevante ledningsplaner i LER (Ledningsejerregisteret) og hos andre relevante ledningsejere. Den 
udførende skal ligeledes være i besiddelse af gyldig kvittering fra LER.  

Den udførende skal som minimum, men ikke begrænses til at anvende kabelsøger for påvisning af 
kabler og ledninger i terrænet.  

Den udførende skal til hver en tid overholde de af ledningsejerne opstillede betingelser for at 
arbejde i nærheden af ledningerne. 

Såfremt eksisterende ledningers placering ikke kan påvises af ledningsejerne eller ved den af den 
udførende foranstaltede søgning ved prøvegravning, skal HOFORs tilsyn og ledningsejeren 
underrettes. 

Beskadigelser af påviste lednings- og kabelanlæg er på den udførendes ansvar. Den udførende har 
ikke ansvaret for skader på ledninger og installationer som: 

• Ikke har kunnet påvises ved kabelsøgning eller frigravning, og/eller 
• Ikke foreligger oplysninger om, og/eller 
• Ikke er placeret som vist på tegninger  

Såfremt den udførende beskadiger ledninger og installationer, skal han underrette HOFORs tilsyn, 
samt foranledige at den pågældende ledningsejer straks bliver underrettet. Reparationer på 
beskadigede ledninger og kabler skal foretages af ledningsejeren, medmindre andet er aftalt med 
HOFORs tilsyn eller ledningsejeren. 
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Den udførende afholder alle udgifter ved reparation af skader på ledninger, medmindre han kan 
påvise, at ledningerne ikke ligger hvor de burde, og det ikke var muligt at påvise dem med 
ledningssøger eller frigravning. 

2.4 Risikoanalyse for nærliggende bygninger, 
konstruktioner og ledninger 

Arbejdet må ikke medføre deformationer, som medfører risiko for skader på nærliggende bygninger, 
konstruktioner, veje og ledninger. Grænseværdier for tilladelige deformationer af bygninger, 
ledninger mv. indenfor indflydelseszonen skal evalueres i projekteringsfasen. Vedr. detaljerede 
specifikationer for risikoanalysen henvises til Bilag 2.  

2.5 Arbejdsmiljø og miljø 
Der henvises til: 

• Generelle arbejdsmiljøkrav ved HOFORs bygge- og anlægsprojekter 
• Bygge- og anlægsforskrift i København 
• Andre kommuners forskrifter 
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