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2.1 Ydelsernes omfang og typer 

Ydelserne omfatter vognmandskørsel for Rudersdal Kommune, DRIFT som et supplement til den kørsel, som udføres af 

kommunens egne køretøjer i forbindelse med kommunens opgaver vedr. drifts- og anlægsopgaver i Rudersdal 

Kommune.  

 

I aftalen indgår primært kørsel i forbindelse med kommunens vintertjeneste og transport af fejeaffald og affald fra 

rendestenbrønde til behandlingsanlæg for forurenet jord samt bortkørsel af opbrudt asfalt- og betonmateriale og affald fra 

have- og parkanlæg og kirkegårde. 

 

Ydelsernes omfang bestemmes af de bestillinger, som Rudersdal Kommune, DRIFT afgiver afhængigt af kommunens 

årlige produktion, pågældende vinters omfang, kommunens regulativer for vintertjenesterne og kommunens budgetter. 

 

Leverandøren må derfor være indstillet på, at ydelsernes omfang og leveringstidspunkter varierer, men det forudsættes, 

at leverandøren til enhver tid er leveringsdygtig i de aktuelle ydelser.   

 

Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet.  

 

Der er 4 hovedtyper af ydelser: 

1. Vognmandskørsel 

2. Containerkørsel 

3. Bortkørsel af diverse affaldstyper 

4. Kørsel i forbindelse med kommunens vintertjeneste 

 

Omfanget fremgår af ”4. Tilbudsliste”.  

 

Leverandøren kan ikke garanteres et mindste omfang af kørslen, men det angivne omfang er et skøn, der er fastlagt på 

baggrund af den hidtidige kørsel og forventningerne til behovet i den kommende kontraktperiode. 

 

Fordelingen af kørslen hen over året kan ikke på forhånd oplyses.  

 

Kommunen forbeholder sig i særlige tilfælde ret til at anvende yderligere eksterne firmaer til kørsel efter eget valg uden 

fortrinsret for leverandøren. 

 

Kørslen skal kunne rekvireres og køres med de typer af biler med tilbehør, der fremgår af ”4.Tilbudslisten”. 

2.2 Materiel 

Leverandørens materiel skal være i god mekanisk stand og velegnet til at udføre arbejdet.  
 
Køretøjerne skal vedligeholdes og fremstå i ren og pæn stand, og det skal sikres, at de til enhver tid er i 
sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 
 
Køretøjerne skal kunne leveres med kran, grab, læsse- og løfteudstyr, palleløfter og enhed til løftning af jernplader. 

Materiellet må ikke beskadige eller forårsage unødvendigt slid eller spild af væsker på belægninger og 
kørebaneafmærkning. I tilfælde, hvor udbedring er nødvendig, vil leverandøren blive ansvarliggjort for dette. 
 
Ved arbejdets udførelse skal der anvendes materiel, der belaster miljøet mindst muligt.  
 
Leverandørens køretøjer skal være forsynet med GPS-udstyr til dokumentation af ydelserne. Udstyret leveres og 

monteres af kommunen. 

 

GPS-udstyr til registrering af vintertjenesten og dosering af vejsalt leveres af kommunen, og instruktion af betjeningen af 

dette udstyr gives af kommunen til leverandørens chauffører.  

 
Leverandørens materiel skal som brændstof benytte miljødiesel eller bedre. Motorer skal overholde grænseværdierne i 
hht. EURO 6-normen.  
 
2.3 Vognmandskørsel 

Ydelserne omfatter almindelig vognmandskørsel med 3- eller 4-akslet lastvogn eventuelt påmonteret tip, kran, grab 

og/eller palleløfter. 
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Som eksempler på kørslen kan nævnes afhentning og aflæsning af jord, grus, sten, grenaffald og andre materialer i 

forbindelse med udførelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaver. 

 

Denne kørsel afregnes pr. time i henhold til ”4.Tilbudslisten”, posterne 1.1-1.3 og 1.5-1.7.  

 

Herudover er der tale om kørsel med 3- eller 4-akslet lastvogn med kran, grab og hænger til bortkørsel af grønt affald fra 

kommunens kirkegårde til behandling hos RGS, Selinevej 4, 2300 København S. 

 

Denne kørslen afregnes pr. ton i henhold til ”4.Tilbudslisten”, post 1.4 og 1.8. 

 

Endelig er der tale læsning af grønt og om tømning af containere ved Søllerød og Vedbæk kirker. ’Dette afregnes pr. stk, 

i henhold til ”4.Tilbudslisten”, post 1.9 og 1.10. 

 

2.4 Containerkørsel 

I løbet af året vil der være behov for containerkørsel med 3-akslet flakvogn til f. eks bortkørsel af affald fra kommunens 

affaldsbeholdere og i mindre omfang 4-akslet lastvogn med kran og grab f.eks. til transport af skibscontainere.  

 

Kørslen afregnes pr time i henhold til ”4.Tilbudslisten” post 2.1-2.2. 

 

2.5 Bortkørsel af diverse affaldstyper 

For alle nævnte affaldstyper i det efterfølgende kan oplyses, at Rudersdal Kommune, DRIFT, har indgået aftale med 

RGS, Selinevej 4, 2300 København S om behandlingen af affaldet. Aftalen er gældende indtil 31.12.2018. Sker der 

ændringer i transportafstanden reguleres priserne som anført i dokumentet ”3. Paradigme for kontrakt”. 

 

Tidspunkt for transport af affaldet aftales nærmere med kommunen, men der vil være mulighed for, at leverandøren 

løbende kan transportere affaldet, når det passer bedst i leverandørens logistik.  

 

Kørslen afregnes pr. tons bortkørt affald, dokumenteret med vejelister fra RGS, jf. ”4.Tilbudslisten, post 3.1-3.6. 

 

Fejeaffald og opsuget materiale fra vejbrønde 

Fejeaffald og oprenset affald fra kommunens rendestene deponeres midlertidigt på kommunens 2 materielgårde i 

særlige bokse, der hver kan rumme ca.100 tons affald og skal af leverandøren hen over året køres til affaldsbehandling 

hos RGS, Selinevej 4, 2300 København S. 

 

Kommunens Materielgårde er beliggende på Blokken 48, 3460 Birkerød og Rundforbivej 176, 2850 Nærum. 

 

Klasse 1 jord til kartering 

Jorden kan stamme fra opgravninger fra kommunale ejendomme eller andre arealer herunder vejarealer og skal  

af leverandøren hen over året køres til affaldsbehandling hos RGS, Nordsøvej 10, 2100 København Ø elle på Selinevej 

4, 2300 København S. 

 

Der skal leveres hele vognlæs med min. 10 ton pr. læs. 

 

Rene asfalt- og betonrester 

Der er tale om ”rent” asfalt eller beton, som forudsættes genanvendt. Materialerne stammer fra opbrydning af veje og 

lign. eller nedrivning af kommunale bygninger. 

 

Betonmaterialerne skal af leverandøren hen over året køres til affaldsbehandling hos RGS, Nordsøvej 10, 2100 

København Ø eller til Selinevej 4, 2300 København S. 

 

Asfaltmaterialerne skal af leverandøren hen over året køres til behandling hos RGS, Nordsøvej 10, 2100 København Ø.  

 

Der kan både blive leveret mindre mængder og hele vognlæs. 

 

Have- og parkaffald til behandling og genanvendelse 

Have- og parkaffald kommer fra beskæringsarbejder mv., som foretages af kommunen fra parker, vejarealer, grønne 

arealer ved kommunens ejendomme, kommunens kirkegårde og lign. men ikke fra kommunernes genbrugsstationer. 

 

Materialerne skal af leverandøren hen over året køres til behandling og genanvendelse hos RGS, Selinevej 4, 2300 

København S. 
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Der kan både blive leveret mindre mængder og hele vognlæs. 

 

2.6 Kørsel i forbindelse med kommunens vintertjeneste 

Vinterperioden regnes fra den 15. november til og med den 31. marts. 

 

Kørslen omfatter kørsel med lastbiler, der er monteret med kommunens salt- eller grusspreder herunder salt- og 

væskebeholdere til befugtet salt samt sneplov. 

 

Kørslen skal udføres af 3 stk. 3-akslede lastbiler, og leverandøren må kun anvende egne lastbiler hertil. Hvis 

leverandøren ønsker at anvende 4-akslede biler i stedet for, er dette tilladt, men der betales kun for 3-akslede. 

 

Kørsel i forbindelse med vintertjenesten sker efter særlige ruteplaner, som udarbejdes af kommunen. 

  

I forbindelse med klargøring og drift af vintermateriel gælder følgende. 

 

Leverandøren: 

 Afholder udgifter til understel på lastbilerne, så frontplader kan monteres 

 Monterer og demonterer følgende udstyr: DIN-plade til plov og flak-lad. Der skal være udtag til styring og 

strømforsyning af ploven, samt udtag til styring og hydraulik-udtag (TEMA-kobling) til saltsprederen 

 Forestår og bekoster reparation af eget materiel 

 Renholder, vasker, smører og i øvrigt passer kommunens vintermateriel og har ansvaret for, at sliddele 

udskiftes i rette tid. 

 Læsser salt og saltlage før og under glatførebekæmpelsen 

 Renholder pladsen efter spild af grus og salt 

 Registrerer forbrugte mængder på det af kommunen udleverede udstyr 

 

Kommunen: 

 Afholder udgifter i forbindelse med montering af frontplader 

 Stiller ovennævnte udstyr samt GPS-udstyr til rådighed for leverandøren 

 Afholder udgifter til sliddele på kommunens vintermateriel - herunder skær og andet nødvendigt udstyr samt 

udgifter ved evt. reparationer af udstyret. 

 Stiller læssemaskine til salt og grus til rådighed 

Der skal læsses saltlage på spredere i forlængelse af det enkelte udkald, således at glatførebekæmpelse altid kan 

påbegyndes kort tid efter fremmøde. Salt læsses efter, at udkaldet til glatførebekæmpelse er modtaget. Saltkarrene må 

ikke i perioderne imellem de enkelte udkald henstå med salt i. 

 

Kommunens udstyr skal afvaskes efter brug. Udstyret kan afvaskes på kommunens Materielgårde, som er beliggende 

på hhv. Blokken 48, 3460 Birkerød og Rundforbivej 176, 2850 Nærum. 

 

Vintermateriellet må kun anvendes i forbindelse med det arbejde, der er omfattet af kontrakten. Efter brugen afrigges 

vintermateriellet på den Materielgård, hvor det er afhentet, såfremt andet ikke er aftalt med kommunens vintervagt. 

 

Kørslen kan endvidere omfatte læsning og bortkørsel af sne. Dette afregnes i givet fald efter posterne post 1  

”4. Tilbudslisten”. 

 

Der indgår ikke direkte betaling for rådighedsvagtordning eller beredskabs- og monteringshonorar i forbindelse med 

udførelsen af vintertjenesten, idet alle leverandørens omkostninger for køretøjer og mandskab skal være indregnet i 

tilbudslistens enhedspriser. 
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2.7 Sikkerhedsbestemmelser 

Leverandøren har ansvaret for, at færdselsloven og alle lovgivningens bestemmelser om godstransport overholdes, og at 

opgaven udføres i overensstemmelse med gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter, herunder 

køre-/hviletidsbestemmelserne.  

Leverandørens medarbejdere forpligtes til at anvende godkendte personlige værnemidler efter gældende bestemmelser. 

 

Sikkerhedsbestemmelserne gælder endvidere for leverandørens eventuelle underleverandører. 

 

2.8 Sikkerhed for vejens brugere 

Leverandøren skal gennemføre arbejdet under størst mulig hensyntagen til trafiksikkerheden, kommunens borgere og 

øvrige brugere af vejene. 

Under arbejdets udførelse skal det gule roterende lys på materiellet være tændt.  
 

2.9 Lovpligtige Forsikringer 

Leverandøren har ansvaret for, at alle nødvendige lovpligtige forsikringer i forbindelse med personale, transport og 

overfor tredjemand er tegnet og gældende. 

 

Herudover skal tilbudsgivere have tegnet sædvanlig ansvarsforsikringer, som skal dække personskade og anden skade 

på kommunens og tredjemands ejendom. 

 

2.10 Beredskabsplan 

Leverandøren skal have en beredskabsplan for personskade, for eget spild af brændstof og lignende på jord og vej samt 

for trafikuheld i forbindelse med arbejdet.  

Beredskabsplanen skal bl.a. omfatte oplysninger om hvem, hvornår og hvordan der rapporteres til kommunens tilsyn og 
relevante myndigheder samt placering af evt. nødhjælpsudstyr, herunder f.eks. granulater til oliespild og lign. 
 
2.11 Leverandørens personale  

Leverandørens personale skal i påklædning være ren og præsentabel, når der udføres arbejde for kommunen, ligesom 
personalet skal have en høflig adfærd overfor borgere og kommunens personale. 
 
Personalet skal have de nødvendige og lovpligtige certifikater og uddannelser, som er nødvendige for udførelsen af 
kommunens opgaver. 
 
Det er et krav, at det personale, som indgår i vintertjenesten, som minimum har gennemgået kurset ”Intro for snerydning 
og glatførebekæmpelse på vejbaner”. Kurset er et 1-dags AMU kursus. (www.efteruddannelse.dk). Dokumentation for 
gennemført kursus skal kunne fremvises.  
 
Personalet skal udvise samarbejdsvilje og fleksibilitet og sørge for oprydning efter arbejdet i forbindelse med aflæsning 
af materialer og lign. 
 
Leverandøren skal levere dokumentation for medarbejdernes kompetencer til udførelsen af de opgaver, der er omfattet 
af udbuddet. 
 
Al kommunikation i kontraktperioden skal være på dansk.  

2.12 Rekvisition og udkald 

Kommunen vil normalt rekvirere arbejde senest dagen før kl. 14 med angivelse af antal køretøjer, typer og forventet 
varighed. Ved lørdags-, søndags- eller mandagskørsel afgives bestilling fredag før kl.12.  
 
Ved kørsel i forbindelse med vintertjenesten skal udkald kunne ske døgnet rundt alle dage. Køretøjerne skal stille for 
påmontering af udstyret på materielgården i Birkerød med et varsel på højst 45 minutter.  
 
I helt særlige tilfælde af akut- eller ad hoc-opgaver, som ikke har kunnet forudses, skal udkald kunne ske med 60 
minutters varsel. 
 
Overholdes tidsfristerne ikke kan Leverandøren idømmes bod som anført i ”3. Paradigme for kontrakt”. 
 
Kommunen har 2 materielgårde med følgende adresser: Blokken 48, 3460 Birkerød og Rundforbivej 176, 2850 
Nærum.  
 
 

http://www.efteruddannelse.dk/

