
Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning
til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014.

Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse samt ydelsesbeskrivelsen for
"Byggeri og Planlægning" - 2012 (ved FRI og Danske Ark) og omfatter, medmindre andet er aftalt
i kontrakten, som minimum følgende ydelser fra punkt 0-4 i ovennævnte dokument:
Projekteringsledelse, ingeniør - konstruktioner, ingeniør - VVS og ventilation, ingeniør -El-
installationer. Og i fase 2: byggeleder samt fagtilsyn. 

Rådgiver kan tilføje funktioner, som Rådgiver mener, er uundværlige.

Derudover skal totalrådgivningen omfatte de ydelser, som er beskrevet i Del 1, 2 og 3 nedenfor.

Del 1: Overordnet
1.1: Opgavens opdeling
I første fase (herefter Fase 1) skal totalrådgiveren udarbejde et projekt til forelæggelse for beboernes
endelige godkendelse. Det skal være tilstrækkeligt detaljeret til at beboerne kan danne sig et indtryk
af den færdige renovering, de gener beboerne vil opleve i byggeperioden og den omtrentlige
huslejestigning som bliver nødvendig. Desuden skal projektet gøres klart, så det kan danne grundlag 
for entrepriseudbuddet.
Hvis optionen udnyttes, skal totalrådgiver i anden fase (herefter Fase 2) forestå et EU-udbud, som
fører til valg af entreprenør. Totalrådgiver skal herefter stå for tilsyn og kvalitetskontrol med
renoveringen.

1.2: Udskydelse af beboergodkendelse
Bygherren gør opmærksom på, at vi afventer tilsagn om tilskud fra Landsbyggefonden og tilsagn
om finansiering af lån fra Albertslund Kommune. Såfremt disse ikke foreligger tidsnok til det
ordinære afdelingsmøde d. 10. november 2013 forbeholder vi os retten til at udskyde beslutningen
til et senere afdelingsmøde som så kan afholdes ikke senere end torsdag d. 19. december 2013.

Del 2: Særlige ydelser
Foruden de normale opgaver, som følger af "Byggeri og planlægning -2012" punkt 0-4, skal Total-
rådgiver løse følgende opgaver for bygherren:

FASE 1:

Idéoplægget
2.1: Bearbejdning af Bygherres oplæg
Bygherres oplæg som specificeret i bilag 2: "Helhedsplan 2012-2014 for renovering af afdeling
Morbærhaven" og bilag 3: "Bygherrens krav og ønsker til de enkelte elementer i Helhedsplanen"
skal bearbejdes i rapportform. Heri analyseres idéens muligheder, og Totalrådgiver skal give en
vurdering af, hvorvidt og hvordan idéen kan realiseres. Eventuelle alternativer til Bygherres idéer
kan behandles i idéoplægget.

2.2: Del-elementer
Idéoplægget skal være delt op i en række del-elementer som nærmere specificeret i bilag 3: "Byg-
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herrens krav og ønsker til de enkelte elementer i Helhedsplanen", og der skal udarbejdes overslag
over hvert del-elements budget, så Bygherre har mulighed for at fravælge enkelte elementer og
stadig herefter kunne danne sig overblik over projektets økonomi og varmebesparelsespotentiale.

2.3: Undersøgelser
Det er totalrådgiverens ansvar at undersøge den eksisterende bygningsmasse med henblik på at sik-
re sig, at de enkelte del-elementer kan realiseres på en forsvarlig måde. Såfremt ændringer i eksi-
sterende bygningsdele er nødvendige for at realisere et del-element, skal udgiften hertil være
indregnet i budgetterne som nævnt i 2.2.

2.4: Pilotprojekt
Bygherre finder ikke, at det er nødvendigt med et egentligt pilotprojekt. Dog kan bygherren
acceptere testinstallationer i forbindelse med eventuelt nyt ventilationssystem i lejlighederne og
eventuelt nyt badeværelsesloft, såfremt rådgiver finder dette nødvendigt.

2.5: Tid
Idéoplægget skal indeholde en tidsramme for renoveringens løsning, herunder specielt kritiske
tidspunkter i det videre forløb.

2.6: Energi
I idéoplægget skal der gives et overslag over varmebesparelsespotentialet for hver af de del-eleme-
ter, hvor dette er relevant. Desuden skal der angives et overslag over solcelle-delens forventede
energiproduktion.

Møder og høring
2.7: Møder mellem totalrådgiver og Bygherre
Møderne afholdes med den frekvens, som er beskrevet i Aftalens afsnit 4.3 og 4.4. Hvad enten det
er Bygherre eller totalrådgiver som indkalder til møde, skal dette ske med mindst 3 arbejdsdages
frist, og Totalrådgiver skal indstille sig på, at det kan vise sig nødvendigt, at afholde møder i
Morbærhaven uden for normal arbejdstid, dvs. aftenmøder og/eller møder i dagtimerne
lørdag/søndag.

2.8: Høring med besluttende kompetence for beboerne
De overordnede retningslinjer for projektet er allerede besluttet af beboerne på et afdelingsmøde.
Bygherre planlægger, at afholde en Høring med besluttende kompetence for beboere i
Morbærhaven, hvor disse får mulighed for at træffe valg om detaljer i projektet. Totalrådgiver skal
deltage i Høringen, som nødvendigvis må afholdes uden for normal arbejdstid. Totalrådgiveren skal
fremlægge idéoplægget for beboerne på Høringen. Bygherre indkalder og afholder Høringen.
Totalrådgiver skal indarbejde de ændringer, som opnår flertal på Høringen, såfremt det er muligt.
Totalrådgiver er ansvarlig for at protokollere beslutningerne på Høringen og stille denne protokol til
rådighed for Bygherre. Det forventes, at Høringen varer fire timer.

2.9: Endelig sammensætning
Bygherre vurderer projektets samlede økonomi og fravælger dele, som der ikke er råd til. Hvis re-
levant, afholder Bygherre urafstemninger vedrørende de overdækkede gange og de to-værelses
lejligheder. Disse valg kombineret med beboerønsker fra høringen som ovenfor beskrevet,
indarbejder Totalrådgiveren i projektet.

2.10: Budget og tidsplan
Projektet skal indeholde budget og tidsplan for det videre forløb. Budgettet skal indeholde en fast
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pris på Fase 2, hvilken skal gøre det muligt for Bygherre at vurdere, om Bygherre ønsker at udnytte
Optionen. Den faste pris for Fase 2 skal være baseret på de tilbudte timepriser og desuden være
forholdsmæssigt fordelt svarende til fordelingen af timer på medarbejderkategorierne, som anføres i
tilbudslisten.

2.11: Krav til Projektet
Bygherre ønsker at renoveringen sker med mindst gene for beboerne, og at boligområdet kan
fungere som normalt under renoveringen, herunder at genhusning af beboerne i videst muligt
omfang kan undgås. Derudover ønsker Bygherre, at Rådgiver vælger løsninger, som er passende til
et alment byggeri og som sikrer lav vedligeholdelse, samt at løsningen forventes at holde i mindst
30 år. Det er desuden et ønske, at projektløsningen inddrager energibesparende elementer. Bygherre
vil på baggrund af tidsplanen udvælge hvilke begivenheder, som skal udgøre Milepæle for Fase 2 i
overensstemmelse med Aftalens afsnit 7. Det skal i tidsplanen fremgå, hvornår EU-udbuddet
igangsættes – det vil sige, hvornår udbudsbekendtgørelsen fremsendes til EU-Tidende.
Bygherre ønsker desuden, at tidsplanen for renoveringen sikrer en effektiv gennemførelse. Bygherre
har som ambition, at renoveringen er gennemført inden udgangen af 2014.
Ovenstående ønsker er samtidig gjort til konkurrenceparametre, se dokumentet
"Udbudsbetingelser".

2.12: Endelig godkendelse
Det endelige projekt godkendes på Det Ordinære Afdelingsmøde hvortil alle beboere indkaldes.
Bygherre forestår indkaldelse og afholdelse af dette afdelingsmøde og protokollerer udfaldet af
afstemningen. Totalrådgiver skal være repræsenteret ved dette møde indtil punktet om beslutningen
af projektet er behandlet. Det forventes, at dette kan nås inden for mødets første time.

FASE 2 (OPTIONEN):

Valg af entreprenør
2.13: EU-udbuddet
Totalrådgiver forestår EU-udbuddet, hvor entreprenør(er) findes. Herunder udarbejdelse af
udbudsmateriale, udbudsbekendtgørelse, prækvalificering og endeligt valg. Under udarbejdelse af
udbudsmaterialet skal Totalrådgiver inddrage Bygherres ønsker, som er beskrevet i udbudsbilag 5:
"Betingelser til entreprenør".

2.14: Valg af entreprisemodel
Bygherre favoriserer på forhånd en hovedentreprise, men såfremt totalrådgiver anbefaler, at pro-
jektet realiseres med opdelte fagentrepriser, vil totalrådgiver have ansvaret for koordineringen af de
enkelte fagentrepriser under selve projektets udførelse.

2.15: Tilskud
Totalrådgiver skal bistå Bygherre ved søgning om miljøtilskud og eventuelle andre offentlige til-
skudsordninger og skal udarbejde det materiale, som er nødvendigt for at søge disse tilskud.

2.16: Aftaleindgåelse
Totalrådgiveren har ansvaret for, at der udarbejdes aftaleudkast og bistår i forbindelse med
aftaleindgåelse.

Udførelse
2.17: Tidsplan
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Totalrådgiver udarbejder med entreprenøren en detaljeret tidsplan for de enkelte arbejders udførelse
med særlig vægt på de arbejder, der måtte kræve adgang til boligerne eller på anden måde påvirke
beboernes brug af boligerne. Totalrådgiveren påser herefter, at tidsplanen overholdes med særlig
henblik på de i loven fastsatte frister for varslinger over for beboerne. Totalrådgiveren fører
desuden tilsyn.

2.18: Byggepladsplan
Totalrådgiver skal i samarbejde med entreprenøren udarbejde en byggepladsplan som skal forelæg-
ges Bygherre til dennes godkendelse.

2.19: Tilsyn
Under udførelsen foretager totalrådgiver løbende kontrol med at projektet udføres korrekt af entre-
prenøren. Totalrådgiveren skal udføre denne kontrol ved regelmæssige besøg på byggepladsen.

Afslutning
2.20: Vedligeholdelsesplan
Totalrådgiver skal udarbejde en vedligeholdelsesplan for Bygherre omfattende de elementer, der
blev omfattet af projektet.

2.21: 1-års og 5-års Eftersyn
Totalrådgiver skal bistå og rådgive Bygherre og foretage stikprøvekontrol af det færdige projekts
udførelse og kvalitet ved henholdsvis 1-års og 5-års eftersyn. 5-års eftersynet skal iøvrigt udføres
efter de retningslinjer, der er fastlagt af Byggeskadefonden.

Del 3: Andre ydelser
Nummereringen i dette afsnit følger de relevante afsnit i "Byggeri og Planlægning - 2012".

8.9: Registrering af eksisterende forhold
Bygherre kan i begrænset omfang stille tegninger til rådighed over boligområdet, men kan ikke ga-
rantere, at disse er præcise eller komplette. Totalrådgiveren skal påregne at foretage opmålinger,
optællinger og udfærdige tegninger af de eksisterende bygninger, installationer og udearealer i det
omfang, det er relevant for projektet.
Bygherren vurderer, at dette arbejde er nødvendigt allerede i Fase 1.

8.10: Digitalisering af eksisterende forhold
Bygherre ønsker de i 8.9 beskrevne materialer stillet til rådighed i digital form, ved brug af åbne
filformater.
Bygherren vurderer, at dette arbejde er nødvendigt allerede i Fase 1.

8.15: økonomiske analyser
Som beskrevet i 2.2.
Bygherren vurderer, at dette arbejde er nødvendigt allerede i Fase 1.

8.16: Forsikringer
Totalrådgiver skal vejlede om forsikringstyper i forbindelse med byggeriets udførelse, herunder evt.
indhentning af tilbud på forsikring gennem forsikringsmægler.
Bygherren vurderer, at dette arbejde først er nødvendigt i forbindelse med Fase 2.
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8.18: Særlige visualiseringer
Totalrådgiveren skal til fremlæggelse på høringen (fase 1) producere visualiseringer af projektet i
form af tegninger og/eller computersimuleringer. Fysiske 3D-modeller er ikke påkrævet.
Bygherren vurderer, at dette arbejde er nødvendigt allerede i Fase 1.

8.23: Energibehov
Som beskrevet ovenfor i 2.6
Bygherren vurderer, at dette arbejde er nødvendigt allerede i Fase 1.

8.33: Arbejdsmiljø
Totalrådgiveren skal bistå Bygherre i forbindelse med dennes forpligtelse til arbejdsmiljøkoordine-
ring i projekteringsfaserne.
Rådgiveren skal bistå Bygherre i forbindelse med dennes forpligtelse til arbejdsmiljøkoordinering
under udførelsen.
Bygherren vurderer, at dette arbejde er nødvendigt i både Fase 1 og 2.

8.41-8.44: EU-udbud
Som ovenfor beskrevet i 2.13 og 2.16
Bygherren vurderer, at dette arbejde først er nødvendigt i forbindelse med Fase 2.

8.45: Detaljerede tidsplaner
Som beskrevet i 2.17
Bygherren vurderer, at dette arbejde er nødvendigt i både Fase 1 og 2.

8.53: 5-års eftersyn
Som ovenfor beskrevet i 2.21.
Bygherren vurderer, at dette arbejde først er nødvendigt i forbindelse med Fase 2.
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