
Bilag 5 til udbudsmateriale, Morbærhavens renovering 2012-14

Bygherrens ønsker til
generelle betingelser til entreprenøren 

Terminologi: 
Bygherre(n): Albertslund Ungdomsboliger, Morbærhaven
Entreprenør(en): Det firma, der søges hyret til at forestå selve renoveringen.

Betingelser:

1) Byggeriet er fuldt udlejet og renoveringen skal derfor tilrettelægges således, at boligområdets 
normale drift kan fortsætte under renoveringen. Det betyder bl.a. at adgangsveje skal holdes åbne 
for udrykningsfartøjer, postudbringning, renovation samt naturligvis beboernes færdsel til og fra 
lejlighederne. Kortvarige afspærringer af stier kan dog tillades, hvis det på forhånd aftales med 
bygherren og varsles behørigt.

2) Beboerne skal kunne bo i lejlighederne under renoveringen. Det kan dog accepteres, at 
lejlighederne er utilgængelige for beboerne i få perioder af timers varighed i dagtimerne på 
hverdage. Kan et arbejde ikke gøres færdigt på én arbejdsdag skal arbejdsflader afdækkes og 
boligens funktion reetableres tilstrækkeligt til at beboeren kan bruge køkken/kogeniche, bad og 
overnatte i lejligheden.

3) Almenlejeloven foreskriver at renoveringsarbejder skal varsles til de enkelte beboere med 6 
ugers frist. Udover almenlejelovens frist er det vores erfaring, at det i Morbærhaven er nødvendig 
med en sidste varsling ca. 3 hverdage før arbejdet starter. Entreprenøren skal derfor udarbejde en 
nøjagtig tidsplan for hver enkelt af de renoveringsarbejder, der kræver håndværkeres adgang til 
lejlighederne. Planen skal løbende opdateres hvis der sker forsinkelser og bygherren skal 
informeres. Entreprenøren er desuden ansvarlig for at de ovenfor omtalte 6-ugers varslinger og 3-
dages varslinger omdeles til de berørte beboere skriftligt på både dansk og engelsk.
Såfremt arbejdet kræver midlertidig afbrydelse af strøm, varme, vand, antenne- telefon- og/eller 
internet-forbindelse til de enkelte lejligheder, skal entreprenøren varsle dette skriftligt på dansk og 
engelsk overfor de enkelte beboere 6 uger i forvejen og igen på samme måde 3 hverdage i forvejen. 
Hvis afbrydelsen kan forventes at vare mindre end en time, kan entreprenøren dog nøjes med 
varsling 3 hverdage i forvejen.

4) Støjende og lugtafgivende renoveringsarbejder må kun foregå på hverdage imellem kl. 8 og kl. 
17, medmindre at der er tale om akutte foranstaltninger til f.eks. stormsikring af byggepladsen.

5) Da en del af renoveringen foregår i beboede, private hjem, er entreprenøren ansvarlig for at 
udarbejde en procedure, der gør tyveri fra lejlighederne usandsynlige i renoveringsperioden.

6) Opstilling af stilladser og kørsel med materiel skal ske med videst mulig hensyn til 
Morbærhavens eksisterende beplantning. Mindre beskæring af træer og buske tillades. Såfremt 
træer over 2 meters højde og buske med en diameter på over 1 meter skal fjernes helt, har 
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entreprenøren ansvar for genbeplantning af samme træ- eller busktype af rimelig størrelse efter 
nærmere aftale med bygherren.

7) Vi gør opmærksom på, at boligselskabet ikke kan stille lagerrum til rådighed og kun i meget 
begrænset omfang kan stille møde- vaske- og toiletfaciliteter til rådighed. Det kan tillades, at 
entreprenøren for egen udgift indretter indhegnede skurvogns- og lagerpladser på Morbærhavens 
centrale plæne eller på udvalgte parkeringspladser efter nærmere aftale med bygherren. 
Tyverisikring af alle byggematerialer (før montering) og al entreprenørens materiel er 
entreprenørens ansvar og udgift.
Det kan ikke tillades, at entreprenørens håndværkere overnatter noget steds i Morbærhaven, 
medmindre at de er beboere i Morbærhaven.
Entreprenøren er ansvarlig for, at den af ham indrettede skurvogns- og lagerplads ryddes senest en 
måned efter projektets overdragelse og området reetableres.

8) Bortskaffelse af byggeaffald er entreprenørens ansvar og udgift. Vi gør opmærksom på, at der er 
fundet en PCB-holdig fuge på facaderne. Denne skal selvfølgelig udskiftes sammen med facaderne. 
Vi gør endvidere opmærksom på at nogle af de bygningsdele, der ønskes udskiftet, kan indeholde 
asbest. Det er entreprenørens ansvar og udgift at teste for dette og sørge for korrekt fjernelse.

9) Der gøres opmærksom på, at der er forbud mod kørsel med motoriserede køretøjer overalt på 
Morbærhavens stisystem. Håndværkere og andre af entreprenørens folk skal altså påregne fra 
parkeringspladsen at skulle bevæge sig til fods eller på cykel til byggepladsen.
Der kan gives tilladelse til, at der køres med maskiner når dette er nødvendigt for til- og bort-
fragtning af materiel eller når der skal bruges kraner m.v.
I sådanne tilfælde må maks. hastigheden ikke overskride 10 km/time og skal altid foregå med gult, 
roterende lys. Kørsel må kun foregå på hverdage eksklusiv lørdage og kun i tidsrummet 07.00 - 
17:00. Ved kørsel skal der viges for fodgængere og cyklister og vises hensyn til udegående kæledyr.
Hvor det er muligt ønskes anvendt el-drevne køretøjer.
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