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Generel introduktion til entreprisen, Baneændringer august 2020 

 

A. Oversigt over anlægsarbejder 

B. Jordbalanceberegning 

C. Anlægsproces i hovedtræk   

D. Om afregningsgrundlag. 

E. Køreveje 

F. Kortbilag 

 

A. Oversigt over anlægsarbejder 

Placeringen af arbejderne er angivet på oversigtskort/luftfoto. Der er 5 typer af arbejder, som er 

angivet på kort med løbenumre. Typerne er beskrevet i hovedtræk nedenfor. For hver type er 

der en principtegning og en anlægsbeskrivelse, herunder ca. mængdeangivelser. Desuden 

målfaste detaitegninger for nogle af typerne. 

 

1. Teesteder 

Der skal anlægges 13 teesteder ( 9 nye og 4 udvidelser) på gennemsnitlig 100 m2 incl 

skråningsanlæg 1:3, opbygget gennemsnitlig 0,50 m over terræn bestående af 0,30 m råjord og 

0,20 m særlig vækstjord, fast mål.  

Se principskitse, anlægsbeskrivelse og skematisk oversigt over mængder.  

Teestederne vil være afsat med 2 pæle i midterlinien og angivelse af færdig højde.. 

Råjorden tilkøres fra afgravning af høje. Vækstjorden leveres af entreprenøren og tilkøres fra 

depot ved byggepladsen.. 

De 13 teesteder er indtegnet på Kortbilag 1 med lb.nre. 1 – 13. 

 

2. Bunkers 

Der skal anlægges 6 nye bunkers på gennemsnitlig ca. 130 m2 udgravet gennemsnitlig 0,50 m 

som en skål i en høj på ca. 250 m2, opbygget 0,80 m. i råjord. Højen (udenom bunkerskålen) 

pålægges 0,20 m muld i fast mål.  

Se principtegning, anlægsbeskrivelse og skematisk oversigt over mængder. 

Detailtegning af hver bunker. Bunkers vil være afsat med 2 pæle, som er angivet på tegningen. 

Der skal sløjfes 8 bunkers ved opfyldning af gennemsnitlig 150 m2 i en gennemsnitlig dybde af 

0,50 m. I alt ca. 600 m3 opfyldning, hvoraf 480 m3 er råjord og 120 m3 er muld. 

De relevante bunkers vil være afsat med en pæl i midten. 

Se anlægsbeskrivelse. 

Råjord ca. 1560 m3 hentes fra terrænreguleringer (afgravning af eksisterende høje), og muld ca. 

40 m3 hentes fra udgravningen af sø på hul 5 

De 6 nye bunkers og de 8, der skal sløjfes er indtegnet på Kortbilag 2 med lb.nre. 14 – 24. 

 

3. Søer  

Der skal anlægges 3 søer på 1.600 m2 (hul 5), 700 m2 og 400 m2 (begge hul 6) udgravet til max 

2,50 m med skråningsanlæg 1:5. I alt ca. 4.000 m3 udgravning. 

Se principtværsnit og anlægsbeskrivelse.  

Søerne vil være afsat med pæle for hver 10 m på skulderen. Der er detaitegning af hver sø. 

Den opgravede muld og jord køres i et eller flere nærmere angivne depoter eller 

udjævningsområder   

Søerne er vist på Kortbilag 1 med lb.nre. 25 og 26 (sidstnævnte omfatter 2 søer på hul 6 ). 

 

4.  Grøfter 
En grøft (på hul 5) på 110 m, 0,80 m dyb og 0,80 m bred skal tildækkes med et dræn i bunden 

0,25 m drængrus og 0,35 m råjord og 0,20 m muld, fast mål. I alt ca. 22 m3 drængrus, 30 m3 

råjord og 18 m3 muld. 

En grøft (på hul 8) på ca. 26 m længde, 4 m bredde og 2 m dybde med udløb i en bæk udvides 

til gennemsnitlig 10 m bredde med bredanlæg 1:1. ca. 150 m3. Ved udløbet i bækken bygges af 
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råjord en dæmning på 5 m bredde, 6 m længde og 2m højde, ca. 50 m3.  

Se detailtegning og anlægsbeskrivelse. 

Grøfterne er vist på Kortbilag 1 med lb.nre. 25 og 26. 

 

5. Terrænreguleringer 

Terrænregulering i form af afgravning af eksisterende høje foretages 5 steder, som er afsat med 

pæle. 

Se anlægsbeskrivelse og skematisk oversigt over mængder. 

Terrænregulering i form af opbygning af høje foretages 2 steder, som er afsat med pæle. Se 

anlægs-beskrivelse og tegninger. 

Overskydende jord fra søudgravninger og afgravning af høje udjævnes i max 0,30 m højde på 

nærmere angivnes steder indenfor en af stand af max 150 m. 

Terrænreguleringerne er vist på Kortbilag 1 med lb.nre. 27 – 34. 

 

B. Jordbalance 

Golfklubben har lavet en oversigt over den overordnede jordbalance for entreprisen, se 

nedenfor. 

 

Af oversigten fremgår, hvor meget jord (muld, råjord), der ca. skal afgraves af høje samt 

udgravning af søer. Ligeledes fremgår, hvordan den indvundne jord kan anvendes til de 

forskellige anlæg. Alle m3 angivelser er i fast mål. 

 

Den jord (råjord og muld), som ikke skal anvendes til anlæg, skal transporteres og ud planeres i 

ca. 30 cm tykke lag på de anviste udsætningsområder indenfor en transportafstand på 150 m 

rundt om på banen. Udsætningsområder er vist på Kortbilag 4 
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C. Anlægsproces i hovedtræk 

 

o Entreprenøren 

o Byggeplads etableres 

o Transportveje sikres 

o Detailafsætning af arbejdssteder 

o Tørv rømmes af høje og køres til udjævning på anviste udplaneringsarealer 

o Jorden graves af højene og køres til anvendelsessteder bl.a. teesteder og bunkers 

o Tørv rømmes af søen på 5. hul og køres til udjævning på anvist udplaneringsareal 

o Mulden på søen afgraves og køres til beklædning af opbygninger og afgravningsarealer 

o Søen på hul 5 graves færdig og råjorden køres til anvendelsessteder og udplanering 

o Teesteder og bunkershøje opbygges i råjord og bunkersskåle udgraves. 

o Teesteder og bunkershøje planeres og beklædes med vækstjord og muld 

o Udvidelsessøen på hul 6 udgraves og jorden køres til udplanering 

o Søen ved 6. green udgraves og jorden anvendes til bunker og terrænformation ved 6. 

green 

o Grovplanering af arbejdssteder 

o (Finplanering) 

o Reparation af arbejdsveje og omkring arbejdssteder. 

o Afrigning af byggeplads 

 

o Bygherren/Golfklubben 

o Oparbejdelse af provisoriske greens på hul 5 og 6 

o Nedklipning af nye fairwaypartier på hul 6 

o Afsætning af byggeplads, arbejdsveje og hovedpunkter for anlægsarbejder 

o Fældning og rydning 

o Teknisk kontrol  

o Design kontrol 

o Etablering af vanding på teesteder 

o (Finplanering) 

o Gødskning og såning 

o Udlægning af sand i bunkers 

o Vedligeholdelse 

 

D. Om tilbuds- og afregningsgrundlag 

Tilbudslisten er bygget op efter de 5 typer af anlægsopgaver som indgår i entreprisen, 

Anlægsopgaverne er angivet med løbenummer og er overordnet beskrevet ovenfor og mere 

detaljeret beskrevet efterfølgende for de 5 hovedtyper med:.  

 

Arbejdsbeskrivelser, omfattende 

 Anlægsbeskrivelser 

 Detailtegninger 

 Oversigtsskema med angivelse af ca. mængder samt forslag til, hvor råjord/muld kan 

hentes fra søer eller høje 

 Kortbilag (eller henvisning hertil) 

 

Golfklubben har i udbuddet lagt vægt på at optimere jordanvendelsen ved som udgangspunkt at 

foreslå korte transportafstand for den jord, der skal bruges til opbygning af de enkelte anlæg. 

Entreprenøren kan vælge en anden jorddisponering til opbygning af de enkelte anlæg efter aftale 

med tilsynet, hvis han ønsker dette. 

 

Hovedprincippet i opdelingen af tilbudslisten er, at entreprenøren får betaling for at transportere 

og indbygge jord til teesteder og bunkers (nye og gamle, der opfyldes) samt andre anlæg (grøft, 

terrænopbygning hul 6). 

 



Ribe Golfklub  Baneændringer august 2020 

 

Arbejdsbeskrivelse -16.8.2020  side 5 
 
Udplanering og transport af ikke anvendt jord til udsætningsområder skal være indeholdt i 

posterne for søopgravninger (post 3) og terrænregulering (post 5). Afstandsangivelse til 

udsætningsområde er gennemsnitlige ca.afstande.  I disse poster indgår ligeledes afretning og 

regulering af afgravede råjordarealer, inkl. pålægning og regulering af muld. 

 

 

E. Køreveje 

Bygherren/Golfklubben har udpeget en række køreveje, der som udgangspunkt gør det muligt at 

komme rundt til alle de anlæg, som skal udføres på banen. Formålet er at begrænse sliddet på 

banen. 

Bygherren/Golfklubben er indstillet på i forbindelse med planlægning og kontraktforhandlinger 

i samarbejde med entreprenøren at fastlægge det endelige omfang af køreveje. 

Bygherren/Golfklubben er indstillet på i forbindelse med planlægning og kontraktforhandlinger 

i samarbejde med entreprenøren at fastlægge det endelige omfang af køreveje. 

 

For at komme til udsætningsområde umiddelbart øst for sø hul 5 skal entreprenøren etablere en 

overkørsel over grøft med Ø200 mm gennemløb.  

 

Kørevejene er vist på Kortbilag 3. Udsætningsområder er vist på Kortbilag 4. 

 



Ribe Golfklub  Baneændringer august 2020 

 

Arbejdsbeskrivelse -16.8.2020  side 6 
 
F. Kortbilag
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G. Arbejdsbeskrivelser  
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Oversigtsskema teesteder 

Lb.nr. Hul 

nr 

Anlæg Tee 

overflade 

m2 

Ca. 

Råjord 

m3 

Ca. Muld 

m3 

Ca. 

Vækstjord 

m3 

Hvorfra 

råjord? 

Højde 

cm  

over 

terræn 

Bemærkning 

1 1 Ny tee 56 77 150 15 (fra 

høj hul 1) 

16 Høj. hul 1 100-

150 

Tørv bliver 

          

2 4 Ny 

fremrykket 

tee 48 

77 35  23 Høj. hul 6 30 20 cm tørv 

udsættes 

ved siden af 

hul 

          

3 5 Ny tee 52 77 35  23 Høj hul 8 30 20 cm tørv 

udsættes 

ved siden af  

hul 

          

4 6 Ny 

fremrykket 

tee 48 

77 40  23 Høj hul 6 35 20 cm  tørv 

udsættes 

ved siden af 

hul 

          

5 7 Ny 

fremrykket 

tee 48 

77 32  25 Høj hul 6 50 Tørv bliver 

          

6 8 Ny 

fremrykket 

tee 48 

77 32  25 Høj hul 8 50 Tørv bliver 

bliver 

          

7 10 Ny 

fremrykket 

tee 48 

77 20  20 Høj hul 1 20 20 cm tørv 

udsættes 

ved siden af 

hul 

          

8 16 Ny 

fremrykket 

tee 48 

77 8  16 Høj  hul 1  20 cm tørv 

udsættes 

ved siden af 

hul 

          

9 18 Ny tee 52 44 26  15 Høj hul 1  15 cm tørv 

(snit) 

udsættes 

ved siden af 

hul 

          

          

10 2 Forhøjet  tee 

56 

49 20  13 Høj hul 3 33 20 cm tørv 

udsættes 

ved siden af 

hul 

          

11 9 Tilbagerykket 

tee 56 

48 48 19 

søafgravn. 

Hul 5 

10 Afgravning 

grøft hul 8 

50- 

120 

Tørv bliver 

          

          

12 13 Tilbagerykket 

tee 56 

48 21  13 Høj hul 8 50 Tørv bliver  

          

13 

 

 

14 Tilbagerykket 

tee 56 

60 40 10 (fra 

søafgrav 

hul 5 

12 Høj hul 8 50-80 Tørv bliver 
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2. Bunkers 

Lb.nr Hul nr Anlæg Ca. 

berørt 

areal 

m2 

Ca. 

råjord 

m3 

Ca. 

muld 

m3  

 

note1) 

Hvorfra råjord 

14 3 Ny  250 175 24 Høj hul 3 

15 5 Ny  250 175 24 Sø hul 5 

16 6 Ny (hæve 

eksist.) 

250 175 24 Sø hul 6 

17 8 Ny 350 200 30 Sø hul 5 

18 10 Ny 150 75 30 Nedgraves i terræn 

–jord fyldes i eksist. 

bunker 

19 13 Ny (hæve 

eksist.) 

250 175   

       

19 3 Sløjfe 150 75 30 Høj hul 3 

20 5 Sløjfe 2 

fairwaybunkers 

 600 200 120 Sø hul 5 

21 6 Sløjfe 2 

fairwaybunkers 

500 200 100 Høj hul 6 

22 8 Sløjfe 

fairwaybunker 

200 75 40 Høj hul 8 

23 10 Sløjfe højre 

greenbunker 

150 75 30 Fyld fra ny bunker 

lb.nr.18 

24 18 Sløjfe 

fairwaybunker 

200 75 40 Høj hul 1 (råjord og 

muld) 

       

     

Note 1) Muld til færdigregulering hentes ved sø opgravning hul 5  
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3. Søer 

Lb.nr. Hul 

nr. 

Anlæg Ca. 

m2 

Ca. m3 

opgravet 

råjord 

Ca. m3 

opgravet 

muld 

Anvendelse 

Råjord 

Anvendelse 

muld 

25 5 Sø 1600 1440 560 -Ny 

greenbunker 

hul 5 

-Opfyldning 

grøft green hul 

5 

-Opfyld af 2 

fairway 

bunkers hul 5 

-Resten 

udplaneres 

indenfor 150 

m  

-Tørv udplaneres 

indenfor 150 m  

- Muld 

indvindes og 

bruges til 

efterregulering 

-Overskydende 

muld udplaneres 

indenfor 150 m  

26 6 Sø (er) 1100 1510 490 -Ny 

greenbunker 

hul 6 

-Regulering 

terrænr bag 

green hul 6 

(lb.nr  xx) 

-Overskydende 

jord 

udplaneres 

indenfor 150 

m  

-Efterregulering 

af afgravede 

arealer, 

beklædning 

bunker og 

terrænregulering 

-Overskydende 

muld udplaneres 

indenfor 150 m  
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Anlægsbeskrivelse for Arbejdstype nr. 5, Terrænreguleringer  

 

1.  Der skal afgraves 5 steder og opbygges 2 steder. 

 

2. Høj på hul 1 mellem teestedet og søen afgraves til terræn som afsat. Højen er ca. 600 m2, 

gennemsnitlig 1 m høj, d.vs. rummende ca. 600 m3. Tørven rømmes af og deponeres max 100 

m væk.  

 

Mulden graves af og anvendes til beklædning af skråning på nyt 1. teested og sløjfet bunker på 

18. hul, ca 150m væk. Resten lægges tilbage på det regulerede areal i 20 cm tykkelse. 

Råjorden anvendes til opbygning af nyt 1. teested, opfyldning af sløjfet bunker på 18. hul, 

opbygning af nyt teested på hul 10, 16 og 18, samt opfyldning af sænkning ved nordøstlige 

hjørne af højen.  

 

3. Høj på hul 3 afgraves til terræn, som afsat. Højen er ca. 300 m2, gennemsnitlig 0,7m høj, 

d.v.s. ca.200 m3.Tørven rømmes af og deponeres 50 m væk.  

 

Muld og råjord graves af samlet og anvendes til opbygning af ny, afsat, høj på samme hul 80 m 

væk. Den nye høj anlægges som en vinge på østenden af eksisterende høj. Vingen er ca. 20 m 

lang, 10 m bred og 1 m høj.  

 

Den eksisterende bunker på stedet sløjfes i forbindelse med opbygningen af vingen, og ny 

bunker ind-bygges i vingen. Se under Anlægstype 2, Bunkers, 

 

Afgravningsarealet og den nye bunkershøj beklædes med 20 cm muld tilkørt fra 

søudgravningen på hul 5. 

 

4. Høj på hul 6 ved søen afgraves til terræn som afsat. Højen er på ca. 1400 m2, gennemsnitlig 

1,0 m høj, d.v.s. rummende ca. 1400 m3. Tørv, muld og råjord separeres ikke, og 

deponeres/udjævnes samlet i lave høje, max 0,5 m højt på anviste steder inden for 150 m. 

 

Afgravningsarealet beklædes med 20 cm muld hentet fra søudgravningen ved siden af.  

 

5. Høj på hul 8 ved søen afgraves til terræn, som afsat. Højen er på ca. 600 m2, gennemsnitlig 

o,8 m høj, d.v.s. rummende ca. 200 m3. Muld og råjord separeres ikke og anvendes til teesteder 

hul 13 og 14. Tørv og overskydende jord udjævnes på anviste steder inden for 150 m. 

 

Det afgravede areal beklædes med 20 cm muld tilkørt fra søudgravningen på hul 5. 

 

6. Høj på hul 13 ved green afgraves til terræn som afsat. Højen er på ca. 200 m2, gennemsnitlig 

0,5 m høj, d.v.s. rummende 100 m3.Tørven rømmes af og deponere/udjævnes max 100 m væk. 

 

Muld og råjord af graves af samlet og anvendes til opbygning af ny hævet bunker på samme hul 

50 m væk. 

 

Det afgravede areal beklædes med 20 cm muld tilkørt fra søudgravningen på hul 5 

 

7. Afgravningsarealer rettes af til +/- 5 cm over 2 m i råjord og pålægges 20 cm muld i fast 

mål, grovplaneret. 

8. Bag 6 green opbygges en landskabsformation på ca. 500 m2 bestående af 5 sammenløbende 

høje, som er max 0,8 m høje, d.v.s. rummende ca. 200m3. Se skitse. Midtpunkt af hver høj er 

afsat med pæl i den korrekte højde. 

Råjorden hentes fra søudgravningen ved green 6. Formationen pålægges 10 cm muld, fast mål. 

Mulden hentes fra søudgravningen på hul 5. Se tegning af formationen. 
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9. 

Finplanering, såning og vedligeholdelse af afgravnings- og opbygningsarealer er 

bygherreleverance. 
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4.-5. Grøfter og Terrænreguleringer 

Lb.nr. Hul nr. Anlæg Ca. 

berørt 

areal m2 

Ca. 

råjord 

m3 

Ca. 

muld 

m3 

Hvorfra/hvortil 

27 5 Opfyldning grøft  100 30 

 

18 Jord/ muld Sø hul 5 

28 8 Udvidelse grøft 100 120 30 Opbygning teested hul 

9 – resten udsættes 

indenfor 150 m 

29 1 Høj afgraves 600 450 150 Råjord og anvendes til 

opbygning af nyt 1. 

teested, opfyldning af 

sløjfet bunker på 18. 

hul, opbygning af nyt 

teested på hul 10,16 

og18, og opfyldning af 

sænkning ved 

nordøstlige hjørne af 

højen.  

30 3 Høj afgraves 200 155 45 Tørv udsættes ved siden 

af høj.Muld og råjord 

graves af samlet og 

anvendes til opbygning 

af ny, afsat, høj på 

samme hul 80 m væk. 

Muld fra sø hul 5 

31 6 Høj afgraves 1400 1190 210 Tørv, muld og råjord 

separeres ikke, og 

deponeres/udjævnes 

samlet i lave høje, max 

0,3 m højt på anviste 

steder inden for 100 m. 

Afgravningsarealet 

beklædes med 20 cm 

muld hentet fra 

søudgravningen hul 6.  

32 8 Høj afgraves 600 200 0 Tørv udsættes indenfor 

100 m.Muld og råjord 

separeres ikke. 

Anvendes til teesteder 

hul 13 og 14. 

Overskydende 

udjævnes på anviste 

steder inden for 100 m. 

33 13 Høj afgraves 200 100 15 Muld og råjord af 

graves af samlet. 

Anvendes til at hæve 

eksist. bunker hul 13. 

Det afgravede areal 

beklædes med 20 cm 

muld tilkørt fra 

søudgravningen på hul 

5 

34 6 Landsskabsformation 500 200 50 Råjord/muld fra sø hul 

6 

 

 


