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Projektering af  
Byggemodninger

Juli 2015

Skanderborg Forsyningsvirksomheds arbejde med projektering af 
byggemodninger opdeles i forarbejde til udarbejdelse af lokalplan, 
detailprojektering af afløbsprojekt og udbudsbetingelser.
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putTil udarbejdelse af lokalplaner har Skanderborg 

Forsyningsvirksomhed behov for at få oplyst  
følgende:

• At Skanderborg Kommune har bekræftet, at de 
ønsker at udarbejde eller lade udarbejde en  
lokalplan. 

• At der er udarbejdet et notat, der viser, at der er 
foretaget en arkivarisk gennemgang fra Forhisto-
risk museum, og at dette notat angiver, at lokal-
planen kan gennemføres.

• At der er udarbejdet en foreløbig beskrivelse af 
eventuelle §-3 områder eller andre frednings-
interesser, der skal beskyttes og at disse ikke 
forhindrer, at Lokalplanen kan gennemføres.

• At der er fortaget en foreløbig geoteknisk scree-
ning af området, der beskriver mulighederne for 
udførelse af byggemodningen.

• At det er beskrevet, om der kræves særlig be-
skyttelse af grundvandet.

• At der er en foreløbig undersøgelse, der angiver 
muligherden for lokal Afledning af Regnvand 
(LAR).

• At der er en bekræftelse på, at der ikke er tinglyst 
bestemmelser, som forhindrer udførelse af afløbs-
anlæg. 

• At der er indhentet LER-oplysninger i digitalt form 
(dwg m.m.).

• At der er redegjort for områdets placering i for-
hold til godkendte spildevandsplaner.

• At fremtidig udnyttelse af arealer er oplyst, så 
befæstelsesgraden kan beregnes.

• At der er en foreløbig udtalelse fra Skanderborg 
Kommune Natur og Miljø, der sikrer, at disse se-
nere vil kunne give udledningstilladelse, og hvilke 
betingelser der må forventes at skulle opfyldes.  
Bassin- og udløbsnummer skal være tildelt.

• At der er en foreløbig udtalelse fra Skanderborg 
Kommune Natur og Miljø, der sikrer, at disse se-
nere vil kunne give tilslutningstilladelse, og hvilke 
betingelser der må forventes at skulle opfyldes.

• At der er en plan forsynet med koter for den  
forventede recipient for regnvand. 

• At der er en foreløbig plan for udstykning, og  
planen er så detaljeret, at Skanderborg Forsy-
ningsvirksomhed kan bedømme terrænkoter for 
fremtidige bebyggelser. 
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Forarbejde til udarbejdelse af lokalplan

Hvis førnævnte dokumenter viser, at det anses 
for sandsynligt, at der kan udarbejdes en lokal-
plan for området, foretages følgende af Skan-
derborg Forsyningsvirksomhed: 

• Der laves en skriftlig aftale mellem Byggemodne-
ren og Skanderborg Forsyningsvirksomhed.

• Det vurdere hvorvidt afløb fra topografiske arealer 
beliggende opstrøms for det aktuelle opland skal 
føres gennem, eller om det kan føres uden om til 
eksisterende anlæg.

• Det undersøger om der er nedstrøms anlæg, som 
kan modtage afløbet og i bekræftende fald vurde-
res opstuvningskoter for tilslutningspunkter. 

• Ved alle fremtidige bebyggelser angives terrænko-
ter, som danner grundlag for fastsættelse af høje-
ste vandspejl i regnvandsbassiner.

• Strømningsveje for regn med en gentagelsespe-
riode sjældnere end 5 år vurderes og angives.

• Der beregnes et volumen for eventuelle regn-
vandsbassiner. Størrelse beregnes efter ”Intern 
anvisning for udførelse af regnvandsbassiner  
udført af Skanderborg Forsyningsvirksomhed”.

• Det vurderes hvorvidt der er behov for pumpesta-
tion for spildevand i det aktuelle opland.

• Der udarbejdes en skitse, der med enkelt streg 
angiver fremføringsveje for afløb. Der angives 
desuden adgangsveje med enkelt streg til byg-
værker, der senere skal serviceres.



Udarbejdelse af afløbsprojekt
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Hvis førnævnte punkter er opfyldt udarbejder 
Skanderborg Forsyningsvirksomhed et detail-
projekt for Lokalplanen. For afløbsprojektet 
udføres følgende tegninger:

• Afløbsplan, der viser ledninger, brønde og byg-
værker i måleforhold mindst 1:500.  
Ved større projekter deles planen op i delområ-
der, men altid sådan at et delområde kan vises 
på en tegning.

• Afløbsplan med deloplandsgrænser indtegnet sva-
rende til dimensioneringsskemaer i læsbart mål.

• Skitse af reguleringsbygværker med koter angivet. 

• Skitse for eventuel pumpestation med koter  
angivet.

• Eventuelle særlige tegninger, hvis der optræder 
specielle forhold.

Sædvanligvis vil der ikke blive udarbejdet længde-
profiler, da lednings- og brønddybder vil fremgå af 
tilbudslisten (TBL).

Ved udarbejdelse af afløbsprojektet skal  
følgende punkter opfyldes:

• En godkendt lokalplan eller at bygherren har 
godkendt en projekteringsopstart og er indfor-
stået med, at eventuelle udgifter til ændringer 
grundet omprojektering udført af Skanderborg 
Forsyningsvirksomhed afholdes af bygherren.

• Et digitalt projekt for veje og stier med koter på 
overflader med kommende husnumre påført.

• En geoteknisk rapport med vurdering af bund-
forhold i ledningszonen og vurdering af behov 
for indbygning af lermembran under regnvands-
bassinet samt vurdering af risiko for bundbrud 
under udførelse af kloakarbejdet og eventuelle 
afværgeforanstaltninger angivet.

• At planerne er i overensstemmelse med  
resumeet afgivet ved ”Projektering ved  
forarbejderne til udarbejdelse af lokalplan”. 



Udbudsbetingelser

Anlægsarbejderne for afløbsprojektet skal altid udbydes. Udbuddet kan ske sammen med de øvrige  
anlægsarbejder vedrørende Lokalplanen eller i særskilt udbud udarbejdet af Skanderborg Forsynings-
virksomhed. Der anvendes sædvanligt Skanderborg Forsyningsvirksomheds standarder for udbud.

Disse standarder er:

• Særlige betingelser (SB) Tillæg og ændringer til AB 92.

• Særlige betingelser (SAB) for Styring og Samarbejde med udbudskontrolplan (UKP).

• Særlige betingelser (SAB) for Arbejdsplads med udbudskontrolplan (UKP).

• Særlige betingelser (SAB) for Jordarbejder med udbudskontrolplan (UKP)  
– Udarbejdes ikke hvis Skanderborg Forsyningsvirksomhed levere input til samlet udbud.

• Særlige betingelser (SAB) for Afvanding med udbudskontrolplan (UKP).

• Eventuelle henvisninger til Skanderborg Forsyningsvirksomhed’s hjemmeside.

• Aktuelle bilag som standarder for regnvandsbassiner, reguleringsbygværker eller pumpestationer. 

• Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG og TBL).

• Udbudsbrev med udbudsbetingelser og tildelingskriterie (§ 8 i ”Tilbudsloven”).

Krav til materialevalg for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S vedlægges som bilag.

Det bemærkes, at udbud aldrig må foregå blandt de samme bydende.  
Der skal altid ske en udskiftning blandt de bydende entreprenører.  
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