
Den nye anstalt i Nuuk er kommet i drift og der vil være behov for sneryd-
ning og grusning af udearealerne på matriklen. Det forventes at sneryd-
ningen for største delen foregår maskinelt. Nedenfor uddybes sneryd-
ningsbehovet. 
Kommunen sørger for at rydde indfaldsvejen frem til anstaltens bomme.

MUREN
På begge sider af muren er terrænet planeret således at det er muligt at 
køre med snerydningsudstyr. Der vil være behov for at der lejlighedsvis 
ryddes på begge sider af muren. Så sneen ikke hober sig op i for store 
driver omkring muren.

PLADS OG VEJE I GÅRDANLÆGGET
Det skal være muligt for Kriminalforsorgen, politi, brandvæsen og ambu-
lance at køre uhindret til og fra anstalten. Ligesom affaldshåndtering også 
skal kunne foregå hensigtsmæssigt. Pladsen, slusen og vejene i gårdarealet 
skal derfor holdes ryddet. Boldbaner mv er undtaget.

TAGENE 
Er som bekendt flade, der findes brandluger og nedløbskanaler der efter 
behov skal ryddes. Der er således ikke tale om hele taget. Der kan dog 
samle sig driver visse steder, som efter behov skal fjernes eller nedbringes. 
På tagene må det forventes snerydning ved håndkraft, modsat den øvrige 
snerydning på området. 

BORTSKAFFELSE AF SNE
Der er lejlighedsvis behov for bortskaffelse af snebunker fra anstaltens 
områder, såfremt der bliver skrabet store mængder sne sammen på ma-
triklen.

SIKKERHED 
Der er særlige sikkerhedsmæssige hensyn, som er en forudsætning for 
opgaveløsningen. Kriminalforsorgen har følgende forventninger:
Udstyr skal visiteres af Kriminalforsorgen inden adgang til det lukkede 
afsnit inden for muren.
Chauffør/snerydder skal kunne sikkerhedsgodkendes via Kriminalregistret, 
derfor vil det være at foretrække, at specifikke chauffører/sneryddere 
tilknyttes rydning i anstalten.
Der vil ikke være indsatte i gårdarealerne i det lukkede afsnit så længe 
snerydningen pågår, af hensyn til chaufførens/snerydderens sikkerhed.

Af sikkerhedsmæssige hensyn skal snerydningen ved anstalten priorite-
res, således at der er adgang for brandvæsen mv. Vi forventer således at 
snerydning igangsættes relativt hurtigt efter snefald.
Arbejde på tagene skal foregå med faldsikringsudstyr (Sikkerhedswire er 
monteret på tagene).

ØVRIGE BETINGELSER
•  Aftalen indgås mellem Kriminalforsorgen og udbudsvinder.
•  Aftalen indgås i henhold til AP95 for håndværkerydelser i Grønland,
    dog med en betalingsfrist på 30 dage. Der afregnes for medgået tid   
    efter påbegyndt halve time. Det forventes at opgaven takseres fra
    anstaltens bomme.
•  Der forventes en 2-årig kontrakt med mulighed for forlængelse.
•  Der forventes et opsigelsesvarsel for begge parter på 30 dage.
•  Placering af snedepot på pladsen og lignende praktiske foranstalt-
    ninger aftales nærmere mellem Kriminalforsorgen og parten hvormed
    aftalen indgås. 
•  Det bør være erfarne chauffører idet rydning omkring muren fordrer
    en vis rutine med snerydning 
•  Det forventes at der max er 1½m sne på hver side af muren mellem
    hver rydning ved muren. Rydning omkring muren aftales ved rek-
    virering af Kriminalforsorgen (markeret med rød).
•  Bortkørsel af sne rekvireres af Kriminalforsorgen.
•  Rydning på tage rekvireres af Kriminalforsorgen (markeret med gul).
•  Tilkørsel til afdelingerne skal være tilgængelige for udrykningskøretøjer
    mv. til enhver tid så vidt muligt. Arealer markeret med blå skal altid
    være ryddet. 
•  Der forventes en responstid på max 5 timer ved ekstraordinær rekvire-
    ring til tilkørselsveje, øvrig rekvirering forventes en responstid på 2
    dage eller efter konkret aftale pr gang. 
•  Driftslederen ved anstalten forestår en fotorapport hvert år, hvor alle
    skader på anlægget dokumenteres. Om foråret laves gennemgang af   
    nye skader. Skader forårsaget af snerydning betales af den givne entre-          
    prenør, der kan evt. aftales en fast pris på forhånd.
•  Se mere om kriminalforsorgen på www.kriminalforsorgen.gl eller
    Facebook.
•  Spørgsmål og evt. uddybning af udbuddet kan stilles til vores drifts-
    leder Lars, las@krfo.gl, hvor også farvelagt tegning/kort over anstal
    tens område kan rekvireres. Deadline for tilbud er fredag 27/9-19 kl. 12.

Øvrige	betingelser	
• Aftalen	indgås	mellem	Kriminalforsorgen	og	udbudsvinder.	
• Aftalen	indgås	i	henhold	til	AP95	for	håndværkerydelser	i	Grønland,	dog	med	en	betalingsfrist	på	30	

dage.	Der	afregnes	for	medgået	tid	efter	påbegyndt	halve	time.	Det	forventes	at	opgaven	takseres	
fra	anstaltens	bomme.	

• Der	forventes	en	2-årig	kontrakt	med	mulighed	for	forlængelse.	
• Der	forventes	et	opsigelsesvarsel	for	begge	parter	på	30	dage.	
• Placering	af	snedepot	på	pladsen	og	lignende	praktiske	foranstaltninger	aftales	nærmere	mellem	

Kriminalforsorgen	og	parten	hvormed	aftalen	indgås.		
• Det	bør	være	erfarne	chauffører	idet	rydning	omkring	muren	fordrer	en	vis	rutine	med	snerydning		
• Det	forventes	at	der	max	er	1½m	sne	på	hver	side	af	muren	mellem	hver	rydning	ved	muren.	

Rydning	omkring	muren	aftales	ved	rekvirering	af	Kriminalforsorgen	(markeret	med	rød).	
• Bortkørsel	af	sne	rekvireres	af	Kriminalforsorgen.	
• Rydning	på	tage	rekvireres	af	Kriminalforsorgen	(markeret	med	gul).	
• Tilkørsel	til	afdelingerne	skal	være	tilgængelige	for	udrykningskøretøjer	mv.	til	enhver	tid	så	vidt	

muligt.	Arealer	markeret	med	blå	skal	altid	være	ryddet.		
• Der	forventes	en	responstid	på	max	5	timer	ved	ekstraordinær	rekvirering	til	tilkørselsveje,	øvrig	

rekvirering	forventes	en	responstid	på	2	dage	eller	efter	konkret	aftale	pr	gang.		
• Driftslederen	ved	anstalten	forestår	en	fotorapport	hvert	år,	hvor	alle	skader	på	anlægget	

dokumenteres.	Om	foråret	laves	gennemgang	af	nye	skader.	Skader	forårsaget	af	snerydning	
betales	af	den	givne	entreprenør,	der	kan	evt.	aftales	en	fast	pris	på	forhånd.	

• Se	mere	om	kriminalforsorgen	på	www.kriminalforsorgen.gl	eller	Facebook.	
• Spørgsmål	og	evt.	uddybning	af	udbuddet	kan	stilles	til	vores	driftsleder	Lars,	las@krfo.gl,	hvor	også	

farvelagt	tegning/kort	over	anstaltens	område	kan	rekvireres.	Deadline	for	tilbud	er	fredag	27/9-19	
kl.	12.	

Fordelingsliste	
Opgaven	 Markeret	på	

tegning	
Enhed	 Timer	

Estimeret	
Bemærkninger		

Snerydning	af	
tilkørselsveje	

Rydning	af	blå	
områder	

Maskine	 75	 	

Snerydning	i	
gårdanlæg	
lukket	afsnit	

Blå	område	 Maskine	 75	 Prioritet	umiddelbart	efter	
tilkørselsveje.	

Snerydning	
omkring	muren	

Rød	område	 Maskine	 75	 Ikke	så	ofte	som	
tilkørselsveje.	

Snerydning	på	
tage	

Gul	område	 Håndkraft		 50	 	

Grusning	
tilkørselsveje	

Blå	områder	 Maskine	 30	 	

Fejning	for	
grus	(forår)	

Blå	områder	 Maskine/håndkraft	 10	 	

Bortkørsel	af	
sne	

	 Maskine		 20	 Aflæsning	af	sne	indenfor	
anstalten	sparer	en	visitation.	

	

Udbud: 

SNERYDNING I NY ANSTALT I NUUK


