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Indledning 

Fødevarestyrelsen inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at 

afgive tilbud på automatiseret udstyr til prøveudtagning fra kartofler. 

Baggrund og formål 

I dag udtages prøver fra kartofler manuelt. Det ønskes at automatisere prøveudtagningen fra 

kartofler, således processen effektiviseres og gøres økonomisk mere attraktiv. 

Udbudsbetingelser 

Disse udbudsbetingelser gælder for Fødevarestyrelsens udbud af kontrakt om 

automatisering af kartoffelprøveudtagning efter udbudsdirektivet (direktiv 2014/24) i henhold 

til udbudsbekendtgørelse afsendt til TED-databasen onsdag den 17. februar 2016. 

Fødevarestyrelsen er ansvarlig for, at udbuddet gennemføres i overensstemmelse med EU's 

udbudsregler, herunder at de grundlæggende principper om gennemsigtighed og 

ligebehandling respekteres under udbudsprocessen. Tilbudsgiver må derfor påregne, at 

Fødevarestyrelsen vil afvise tilbud, der er fejlbehæftet eller mangelfuldt. Det er tilbudsgivers 

risiko, at tilbud afgives i overensstemmelse med EU's udbudsregler. 

Fødevarestyrelsen forbeholder sig ret til at afvise alle indkomne tilbud, hvis prisen overstiger 

Fødevarestyrelsens formåen. 

Ordregivende myndighed 

Ordregiver under dette udbud er: 

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup  

Alle henvendelser forud for tilbudsafgivelsen om yderligere oplysninger, dokumentation mv. 

skal rettes til Fødevarestyrelsen udpegede kontaktperson, som er: 

Mette Bakman 

Sønderskovvej 5 

8520 Lystrup 

Mobil: 7227 0515 

Mail: metba@fvst.dk  

 

mailto:metba@fvst.dk
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Udbudsmaterialets indhold 

Ud over nærværende udbudsbetingelser udgøres udbudsmaterialet for udbuddet af følgende 

dokumenter: 

 Bilag A: Kravspecifikation  

 Bilag B: Laboratorieinstrukser for den nuværende manuelle prøveudtagningsproces  

 Bilag C: Posetype, hvori prøver skal udtages. 

 Bilag D: Kontraktudkast 

 Bilag: Skema til Kravspecifikation 

 Bilag: ESPD 

 Bilag: Støtteerklæring 

Tilbudsgiver opfordres til straks ved modtagelsen af nærværende udbudsmateriale at sikre 

sig, at det modtagne eksemplar er fuldstændigt. 

Udbudsform 

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive 

tilbud. 

Udvælgelseskriterier (i prioriteret rækkefølge) 

 Drift tilgængelighed på minimum 95 % 

 Antal af operatører 

 Kapacitet 

 Støj niveau 

 Ergonomien i den manuelle arbejdsstation, dvs. mulighed for stående og siddende 

arbejdsstilling, samt tage højde for ergonomi i forbindelse med påsætning af kartofler. 

 Kvaliteten af prøveudtagningen 

 Minimal støv 

 Layoutets kompakthed  

Ovennævnte er beskrevet nærmere i kravspecifikationen, Bilag A. 

Udvælgelseskriterier (mindstekrav) 

Personlige forhold 

Tilbudsgiver skal dokumentere ikke at være omfattet af de udelukkelsesgrunde, der er anført 

i Udbudsdirektivets artikel 45 stk. 1 og stk. 2 litra a, b, c, e og f. Dvs. bl.a. 

udelukkelsesgrunde om konkurs og strafbare forhold. 

Tilbudsgiver skal som dokumentation herfor fremsende: 
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 Udfyldt Tro og love-erklæring vedr. gæld til det offentlige på over 100.000 kr., jf. 

bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 og at tilbudsgiver ikke er omfattet af 

udelukkelsesgrundene i art. 45, stk. 1 stk. 2. En Tro- og love erklæring kan 

downloades fra Udbudsportalens hjemmeside. (http://www.udbudsportalen.dk/Ret-

og-regler/Tro-og-love-erklaringer/) 

Den/de vindende tilbudsgivere skal desuden på tidspunktet for kontraktunderskrivelse, jf. 

tidsplan have følgende dokumentation: 

 En kopi af Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen eller lignende dokumentation 

udstedt af relevante myndigheder. Serviceattesten må højst være 6 måneder gammel 

regnet fra tilbudsfristen. Serviceattesten kan rekvireres via Erhvervsstyrelsens 

hjemmeside: 

http://www.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmodning_om_serviceattest_-_ny 

Der gøres opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen kan have en sagsbehandlingstid på ca. 2 

uger. 

Finansiel formåen 

Tilbudsgiver skal medsende årsrapport for det senest tilgængelige regnskabsår. 

Teknisk formåen 

 Tilbudsgiver skal medsende et udkast til automatiseringsudstyret, som er udarbejdet i 

henhold til kravene udbudsmaterialet. 

Tildelingskriterium 

Tilbudsgivere, der lever op til mindstekravene, og som i øvrigt har afgivet et 

konditionsmæssigt tilbud, vil blive taget i betragtning. 

Tildeling af kontrakten vil ske ud fra kriteriet "økonomisk mest fordelagtige tilbud". 

Tilbuddene vil blive vurderet ud fra følgende underkriterier og vægtning. Specifikationer til 

underkriterier fremgår af kravspecifikation (Bilag A): 
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Underkriterier Beskrivelse Vægt i % 

Driftsomkostninger herunder antal 

operatører 

Antal operatører, strømforbrug, udgifter til 

reservedele og andre forbrugsvarer, herunder 

knivskær mm. 

30 

Pris Anskaffelsespris samt timepriser på 

efterfølgende brug af leverandøren, til 

servicering af udstyr, forbedringer, ændringer 

eller andet. 

20 

Kapacitet  Antal kartofler/prøveudtag maskinen kan 

håndtere pr. time samt drift tilgængelighed. 

20 

Kvalitet af prøveudtagningen 

 

Graden af automatisering, tilfredsstillende 

renskæring af kartoflen, kvaliteten af selve 

prøveudtagningen, korrekt antal udtagne 

prøver pr. pose, korrekt antal poser pr. prøve 

mm.   

20 

Arbejdsmiljømæssige forhold  Minimum belastning for operatør mht. 

ergonomi, støj, støv mm. 

10 

 

Vægtning af underkriterier 

Pris 

Det vægtes positivt, at antallet af operatør er minimalt, samt at anskaffelsespris, 

driftsomkostninger, vedligeholdelsespris, reservedelepris, leverandørens timepris mm. er 

minimale.  

 

Kvalitet 

Høj grad af automatisering vægtes positivt, da dette vil have en positiv effekt på antallet af 

operatører og dermed lave driftsomkostninger.  

Høj kapacitet og høj drift tilgængelighed vægtes positivt. 

En korrekt renskæring og prøveudtagning, samt korrekt antal prøveudtag, korrekt placering 

af prøver i posen og korrekt mærkning af poser vil blive vægtet positivt. 

Optimal ergonomisk arbejdsstilling for operatører, herunder mulighed for varierende 

arbejdsstilling vægtes positivt. Lav støj- og støvbelastning for operatør vægtes positivt.  
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Evalueringskriterier: 

For alle kriterier anvendes en pointskala fra 0 til 8. Der anvendes et middelpoint for en 

eventuel targetpris. Point tildeles med et spring på ±10% i forhold til targetværdien (undtagen 

for krav til antal udtagne propper/prøve samt arbejdsmiljømæssige forhold). 

Driftsomkostninger samt antal operatører – vægtning 30%. 

Driftsomkostninger – vægtning 30%: Der forventes en omkostning på 30.000 kr/år. 

Pointskalaen indrettes således at der gives 4 point for en driftsomkostning på 30.000 kr. 

Antal operatører – vægtning 70%: Der forventes at skulle anvendes én operatør. 

Pointskalaen indrettes således at der gives 4 point for én operatør og 0 point for 3 

operatører. 

Pris – vægtning 20%. 

Anskaffelsespris – vægtning 70%: Der forventes en targetpris på 1 mio. kr. En pris over 2 

mio. kr anses ikke for at være konditionsmæssig. 

Pointskalaen indrettes således at der gives 4 point for en pris på 1 mio. kr og 0 point for en 

pris på 2. mio. kr. 

Leverandørens timepris – vægtning 30%: Der forventes en targetpris på 1.500 kr/time. 

Pointskalaen indrettes således at der gives 4 point for en timepris på 1.500 kr. 

Kapacitet – vægtning 20%. 

Antal prøver/time – vægtning 80%: Der er sat en target produktion på 10.000 prøver/dag. 

Pointskalaen indrettes således at der gives 4 point for 10.000 prøver/dag og 0 point for 6.000 

prøver/dag. 

Driftstilgængelighed – vægtning 20%: Der er en targettid på 8 timer dagligt. 

Pointskalaen indrettes således at der gives 4 point for sikring af 8 timers daglig drifttid samt 0 

point for 4 timers driftstid. 

Kvalitet af prøveudtagningen – vægtning 20%. 

Graden af automatisering – vægtning 50%: Der gives 4 point for 100% målopfyldelse i 

forhold til kravspecifikationen. 

Kvaliteten af prøveudtagningen – vægtning 30%: For en korrekt prøveudtagning samt 

opsamling i poser gives 4 point.  

Korrekt antal udtagne prøver – vægtning 20%: Der gives 4 point for korrekt udtagne antal 

propper pr. prøve. Der gives 0 point hvis antal propper varierer mere end 10% fra det antal, 

der er anført i kravspecifikationen. 
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Arbejdsmiljømæssige forhold – vægtning 10%. 

Ergonomi – vægtning 70%: Der gives 4 point for en udformning af operatørfeltet, som 

overholder de ergonomiske krav, der normalt er til laboratorieudstyr (siddestilling, højde, 

belastning af bevægeapparatet). 

Støj – vægtning 30%: Der gives 4 point for overholdelse af en støjbelastning på 85 dB(A) 

samt 0 point for en støjbelastning på 88 dB(A). 

Kontraktvilkår 

Kontrakten skal indgås på grundlag af det kontraktudkast, der indgår som bilag D til 

udbudsmaterialet. En endelig aftale er først indgået, når en skriftlig kontrakt er underskrevet 

af begge parter. 

Aflevering af tilbud 

Frist for modtagelse af tilbud er mandag den 4. april 2016. 

Tilbuddet skal være skriftligt og sendes til/afleveres på følgende adresse: 

Mette Bakman 

Sønderskovvej 5 

8520 Lystrup 

Formkrav 

Følgende forudsætninger er gældende i forbindelse med tilbudsafgivning: 

Tilbuddet skal udarbejdes på dansk eller engelsk. 

Skema til kravsspecifikation skal være anvendt ved afgivelse af tilbuddet. 

Tilbuddets priser skal være i danske kroner og ekskl. moms. 

Tilbuddet skal være mærket: `Automatisering af prøveudtagning fra kartofler`. 

 

Spørgsmål - orienteringsmøder, betingelser osv. 

Spørgsmål stillet 6 hverdage før tilbudsfristen, vil blive besvaret. Spørgsmål, der stilles 

senere end 6 hverdage før tilbudsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelse 

kan afgives senest 6 hverdage før tilbudsfristen.  Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt. 

Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på Fødevarestyrelsens 

hjemmeside. 

Spørgsmål sendes til Mette Bakman (metba@fvst.dk)  

mailto:metba@fvst.dk
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Tidsplan 

Udbuddet forventes gennemført i henhold til nedenstående tidsplan: 

Aktivitet Dato 

Offentliggørelse Onsdag den 17. februar 2016 

Frist for indsendelse af spørgsmål Mandag den 28. marts 2016 

Tilbudsfrist Mandag den 4. april 2016 

Orientering om det vindende tilbud Mandag den 11. april 2016 

Forventet kontraktunderskrivelse Tirsdag den 3. maj 2016 

 

Der gøres opmærksom på, at der kan ske afvigelser fra den forventede tidsplan. Større 

afvigelser vil blive meddelt tilbudsgiverne. 

Fortrolighed 

Ordregiver vil så vidt muligt sikre fortroligheden af alle oplysninger i tilbudsgivers tilbud, som 

angår tilbudsgivers fortrolige forretningsmæssige forhold, jf. udbudsdirektivets art. 6. 

Vedståelsesperiode 

Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver og skal vedstås i 3 måneder efter tilbudsfristens udløb 

for afgivelse af det endelige tilbud. 

Oplysning om underleverandører/konsortiedannelse 

Tilbudsgiver skal klart og entydigt i tilbuddet angive hvilken juridisk person, der er tilbudsgiver 

og dermed ansvarlig over for Fødevarestyrelsen. 

 Konsortier: Hvis tilbuddet afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige 

tilbudsgivere, skal de i konsortiet deltagende juridiske personer hver især angives 

klart og entydigt. Deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for tilbuddet og evt. kontrakt. 

 Underleverandører: Såfremt tilbudsgiver vælger at anvende underleverandører til 

udførelsen af den udbudte ydelse, ønskes navne på den eller disse juridiske personer 

angivet klart og entydigt i tilbuddet. Anvendelse af underleverandører kan ikke fritage 

eller begrænse tilbudsgivers fulde ansvar under eventuel kontrakt.  
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Mulighed for alternative tilbud eller afvigelse af mere end et 

tilbud 

Der modtages alternative tilbud, dvs. tilbud der afviger fra den beskrevne opgave. 

Bestemmelse om forbehold 

Enhver tilsigtet eller utilsigtet uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet og tilbuddet har 

karakter af forbehold, herunder uoverensstemmelser i form af manglende opfyldelse eller 

besvarelse af krav ifølge kravspecifikationen eller kontraktudkastet. Fødevarestyrelsen er 

berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold til udbudsmaterialet, medmindre der er tale 

om et åbenbart bagatelagtigt forbehold. Fødevarestyrelsen er forpligtet til at afvise tilbud med 

forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller andre forbehold, der 

ikke af ordregiver kan prissættes med den fornødne sikkerhed eller er bagatelagtigt. 

Mindstekrav anses altid for grundlæggende elementer, hvorfor tilbud med forbehold over for 

mindstekrav afvises som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiver opfordres til ikke at tage 

forbehold, da forbehold indebære betydelig risiko for, at tilbuddet ikke vil blive taget i 

betragtning. Hvis tilbudsgiver alligevel vælger at tage forbehold, bedes tilbudsgiver 

udtrykkeligt angive forbeholdet og redegøre for, hvorfor forbeholdet er taget. 

Omkostninger og tilbudsvederlag 

Tilbudsgiver kan ikke få tilbud tilbageleveret fra Fødevarestyrelsen, der til gengæld er 

uberettiget til at anvende tilbuddet i andre sammenhænge end i forhold vedrørende 

nærværende udbud. Tilbudsgivers omkostninger forbundet med at afgive tilbud under 

nærværende udbud er Fødevarestyrelsen uvedkommende. 

Annullering 

Indtil udbuddet er afsluttet med indgåelse af kontrakt, vil udbuddet af Fødevarestyrelsen 

kunne annulleres, hvis Fødevarestyrelsen har saglig grund til annullering. Ved evt. 

annullering sker der ingen erstatning for udgifter i forbindelse med udarbejdelse af tilbud. 

Såfremt der alene modtages ét tilbud, vil dette tilbud tages i betragtning såfremt tilbuddet er 

konditionsmæssigt. 

Aktindsigt 

Der gøres opmærksom på, at offentlige myndigheder er omfattet af lov om offentlighed i 

forvaltningen. Resultatet af udbuddet vil alene og i anonymiseret form blive videreformidlet til 

tilbudsgivere, hvis tilbud er konditionsmæssige. Fødevarestyrelsen er dog forpligtet til, på 

baggrund af evt. anmodning om aktindsigt i den konkrete udbudssag, at foretage en 

vurdering af, hvorvidt der kan gives aktindsigt, og i givet fald hvilke oplysninger, der kan 

gives aktindsigt i. Der kan evt. gives afslag om aktindsigt i konkrete tilbud eller dele heraf, 

såfremt det vurderes, at der er begrundelse herfor. Der kan eksempelvis gives afslag på 

aktindsigt, hvis tilbuddet indeholder oplysninger, som kompromitterer tilbudsgivers 

forretningshemmeligheder eller lignende.  



EU Udbud 2016/S 036-057193  26. februar 2016 

Side 9 af 27. 

Tilbudsgiver bedes på forhånd angive, hvilke dele af tilbuddet, som anses som 

forretningshemmeligheder og derfor ikke ønskes omfattet af aktindsigt samt begrundelser 

herfor. Der gøres opmærksom på, at det er Fødevarestyrelsens opgave, bl.a. på baggrund af 

retspraksis, at beslutte, hvilke oplysninger m.v. der kan gives aktindsigt i. Grundet 

offentlighedsreglernes indretning kan der ikke på forhånd gives garanti for, at tilbudsgivers 

ønske om at undlade informationer for aktindsigt kan følges. Der gøres endvidere 

opmærksom på, at der ved en eventuel klagesag eller andre myndigheders behandling af 

dette udbud ikke kan garanteres beskyttelse af oplysninger. 
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Bilag A Kravspecifikation 

Automatisering af propning af kartofler 

Formål 

Automatisk udtagning af propper fra kartofler til formålet sygdomsbekæmpelse. Det 

undersøges manuelt, at de indkomne modtagne prøver er i ubrudt emballage, og at den 

modtagne prøve er egnet til analyse. 

 

Definitioner 

En modtaget prøve: Består af 110 og/eller 200 kartofler fordelt i 1-2 kasser. 

Restkartofler: De kartofler, der er udover de 100 eller 200 stk., i modtaget prøve. 

En proppet kartoffel: En kartoffel hvoraf der er udtaget et delelement (prop). 

En prop: Delelement udtaget af en kartoffel. 

En analyseprøve: Består af 10x10 stk. propper fordelt i 10 poser eller 200 stk. propper i én 

samlet pose. 

Prøvevariant: Virus eller bakterieose eller kombination af virus og bakterieose også kaldet en 

kombiprøve (se bilag B). 

 

Funktionsbeskrivelse 
Nedenstående illustration af de ønskede funktioner skal forstås som et resume af 

dokumentet ”Modtagelse og propning af kartofler”. Dokumentet omhandler 

laboratorieinstrukser for den manuelle proces (bilag B). 
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1. Depalletering 

Grundet stor difference i størrelsen på kartoflerne, kan en modtaget prøve på 200 kartofler 

være nødvendig at opdele i 2 kasser med samme stregkode nr. Hvis en modtaget prøve er 

opdelt i 2 kasser, skal den stadig håndteres som en analyseprøve igennem anlægget.  

a. Depalletering af kasse: 

Kassen med den ønskede modtagne prøve hentes fra pallen. 

Kassetype: Det forventes, at leverandøren kommer med et forslag til valg af kassetype 

ud fra nedenfor specificerede oplysninger 

 Længde: 600 mm, bredde 400 mm, højde 200 mm 

 Total vægt: 35 kg  

 Kassen må ikke være åben i bunden og på siderne, for at undgå 

krydskontaminering mellem modtagne prøver.   

 

b. Stregekode identifikation 

Stregkodetype: Code 128.  

Når stregkoden er scannet ind, indtastes prøvevarianten manuelt (denne oplysning kan 

evt. være indeholdt i stregkoden eller være forprogrammeret manuelt).  
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c. Fremføring af kasse indeholdende modtaget prøve. 

Det forventes at kassen indeholdende kartoflerne transporteres frem til Delelement-

udtagning.  

 

2. Delement-udtagning (propning): 

Imellem hver modtaget prøve, skal skrælleværktøjet og prøveudtagningsværktøjet 

renses/desinficeres, for at undgå smitte i at blive overført til næste modtagne prøve. 

a. Udtagningspunktet lokaliseres (evt. manuelt) 

Prøveudtagningen skal ske i navle-enden af kartoflen, markeret nedenfor med den runde 

cirkel.  

 

Identifikation af navleenden kan foregå manuelt, hvis det ikke er muligt at finde en drift 

sikker vision løsning til opgaven. Hvis der vælges en manuel løsning, skal operatøren 

lokalisere prøveudtagningspunktet og efterfølgende orientere/fastgøre kartoflen. Ved en 

manuel løsning ønskes automatisk hastighedsregulering af fremføringen, således tiden til 

identifikation af navleenden tilpasses automatisk afhængig af behov. Hvorefter den 

fortsætter automatisk til step 2.b (kartoflen skæres ren).



EU Udbud 2016/S 036-057193  26. februar 2016 

Side 13 af 27. 

 

b. Kartoflen skæres ren 

Før proppen udtages, fjernes korklaget/skrællet med et eller flere snit indtil 

prøveudtagningsstedet er blotlagt (antal snit kan evt. indstilles manuelt). Navle-enden 

kan sidde i varierende dybde, hvormed snithøjden skal kunne varieres. Det kontrolleres 

evt. manuelt om snithøjden er optimal for den første kartoffel, hvorefter delelement-

udtagningen kan fortsætte for resten af kartoflerne i den modtagne prøve.  

 

 

c. Delelement/prop udtages af kartoflen  

 

Der udtages en prop på ca. 6x6 mm (±0,5 mm) fra hver kartoffel i snitfladecentrum.  

 

d. Palletering af tomme kasser. 

Når alle kartofler er orienteret/fastgjort palleteres den tomme kasse. 

 

 

 

 

 



EU Udbud 2016/S 036-057193  26. februar 2016 

Side 14 af 27. 

3. Analyseprøveopsamling:  

 

Propper fra én modtaget prøve opsamles i en pose(r) og kaldes en analyseprøve.  

 

a. Proppen føres ned i en pose af følgende type: 

Posetype (Bilag C, Extraction Bags):  

 Fabrikat: BIOREBA 

 Art. No. 430100  

 Extraction bags, Universal 12 x 15 cm  

 

 

 

 

 

 

Alle propper skal føres ned på den samme side af filteret i posen. 

Poserne forventes automatisk fremført i systemet og afleveret i en kasse, således 

operatøren maks. skal forsyne anlægget med poser en gang dagligt.  

 

b. Etikettering af posen  

Posen mærkes med: 

 Stregkode som den modtagne prøve ankom med 

 Prøvevariant (Tidligere indtastet manuelt pkt. 1b) 

 Tidsangivelse for prøveudtagnings tidpunktet (dato og kl.) 

 Summeret antal propper udtaget for den pågældende analyseprøve 

(pose 1 = 10, pose 2 = 20 osv.) 

 

 

Stregkode type: Code 128 

 

c. Fremføring af pose i kasse 

Poserne placeres i en kasse af passende størrelse gerne med adskillelse af poser 

mellem hver modtaget prøve. Poserne overføres manuelt til opbevaring på køl. 
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4. Palletering: 

 

a. Evt. restkartofler og proppede kartofler opsamles i en brændbar beholder 

Eventuelle restkartofler og proppede kartofler fremføres og overføres automatisk til 

opsamling i brændbar beholder. Restkartofler og proppede kartofler opbevares i ca. 2 

uger indtil analysen er godkendt, hvorefter de sendes til forbrænding. I den nuværende 

manuelle håndtering anvendes kartoffelsække (bk-pack, gul netsæk RASCHEL 

med/uden snor 25 kg). Ved en automatisk løsning er det muligt at vælge en perforeret 

plasticpose eller anden billig brandbar beholder, hvori kartoflerne har en holdbarhed på 

minimum 2 uger. Det forventes, at leverandøren kommer med et forslag til alternativ 

beholder, hvis den nuværende type ikke er egnet for automatisering.  

 

b. Etikettering af pose med kartofler 

Posen mærkes med den samme stregkode som den modtagne prøve ankom med, samt 

en tidsangivelse for analyseprøveudtagnings-tidpunktet.  

Stregkode type: Code 128 

 

c. Evt. restkartofler og proppede kartofler palleteres 

Det er tænkt at kartoflerne palleteres på en EURO palle med brændbare rammer 

eksempelvis storsæk, pallepapkasse eller lignende, hvilket garanterer at poserne bliver 

inden for pallen.  

Pallen må dog ikke blive højere end 1000 mm, da man efterfølgende skal kunne 

lokalisere posen igen og udtage en ny prøve ved behov for genanalyse.  
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Dataopsamling: 

 Løbende optælling af antal propninger foretaget i den modtagne prøve. Summeret 

antal af propper pr. analyseprøve skal fremgå på poseetikeringen (3b). Hvis 

antallet af kartofler ikke er tilstrækkeligt skal dette tydeligt fremgå af 

nedenstående udtræk (se næste pkt). 

 

 Udskrift af en dags propninger med tilhørende stregkoder. Mulighed for på hvert 

tidspunkt af en arbejdsdag at kunne lave et udtræk og print af foreløbige 

proppede prøver, samt sortering af prøvevarianterne (virus/bakteriose/kombi). 

 

 

Beskrivelse af kartoflen (diameter minimum-maksimum) 

 Længde: 30-150 mm 

 Bredde: 20-100 mm 

 Højde: 20-100 mm 

 

Prøvevarianter 

1. Virusprøver: 100 propper fordelt i 10 poser med 10 propper i hver. 

2. Bakteriose prøver: 200 propper i en pose. 

3. Kombi prøve: der skal tages 2 propper fra de første 100 kartofler. En prop 

kommer i 10 poser af 10 stk., den anden prop i en pose for sig. De to propper skal 

udtages så tæt på snitfladecentrum som muligt. 

Af de sidste 100 kartofler proppes kun i den pose der kan rumme 200. 

 

Kapacitet  

Anlæggets ønskede drift tid: mandag-fredag, 8 timer hver dag.  

Anlægget skal kunne håndtere 50 prøver bestående af 200 kartofler. 

 Kartofler/dag:  10.000 stk. 

 Kartofler/time: 1250 stk. 

 Kartofler/min: 21 stk. 

 

Layout 

Lokalet for løsning er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt. 
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Mekanik 

Udstyr der er direkte i kontakt med prøven udtagningspunktet (step 2b og 2c) skal kunne 

skylles i vand af drikkevandskvalitet, efterfølgende desinficeres 10 min. og til slut skylles i 

vand af drikkevandskvalitet. Denne proces udføres imellem hver modtaget prøve.  

Det forventes at anlægget kan forsætte men en ny prøve, imens skylning og desinficering 

står på.  

Midlet der bruges til desinfektion: 2% opløsning af Virkon S (bilag A, side 3). Udstyret skal 

kunne modstå denne form for desinfektion. 

 

Udstyrets tilgængelighed for daglige operationer 

Leverandøren bør oplyse hvor ofte der skal foretages daglige operationer (isætning af poser, 

påfyldning af desinfektion mm.) dvs. hvor ofte skal maskinen betjenes, hvis man ser bort fra 

den manuelle proces ved inspektion af kartoflens navleende.  

 

Støj 

Ingen må udsættes for en støjbelastning på over 85 dB(A) eller spidsværdier af impulser 

over 137 db(C) 

En støjbelastning på 85 dB(A) svarer til et støjniveau på: 

85 dB(A)  8 timer 

88 dB(A) 4 timer 

91 dB(A) 2 timer 

94 dB(A) 1 time 

97 dB(A) 30 minutter 

100 dB(A) 15 minutter 

 

Vibrationer  

Vibrationer skal så vidt muligt mindskes og det skal matche tilsvarende maskiner.  
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Software 

Det antages at anlægget betjenes som et stand alone system. Hvor input/output af data 

håndteres manuelt.  

Valg af hver enkelt prøvevariant indtastes manuelt, da prøvevarianten på nuværende 

tidspunkt ikke indgår i stregkoden.  

 

Rengøring 

Der skal foreligge en rengøringsprocedure for hele anlægget.  
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Bilag B Laboratorieinstruks  

”Modtagelse og propning af kartofler” 
 

Officielle referencer 

De metoder, der følges, er retningslinjerne angivet i EU-direktiverne 2006/56/EEC 
(Ringbakteriose) og 2006/63/EC (Brunbakteriose). (-) EU-direktiverne. Instruks for kontrol af 
læggekartofler maj 2012 

1 Formål 

At beskrive, hvordan prøver, der skal undersøges for kartoffelbakterioser, virus (PVY, PLRV), 
andre vira (PVA, PVM, PVS, PVX, TSWV og PMTV) samt Sortbenssyge modtages, 
registreres, proppes og sendes til analyse. 

1.1 Anvendelsesområde 

På kartoffelprøver der ønskes undersøgt for:   

Ringbakteriose = Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (C.m.s.) 

Brunbakteriose = Ralstonia solanacearum (R. sol.) 

Sortbenssyge  

Virus (PVY og PLRV). 

Andre vira (PVA, PVM, PVS, PVX, TSWV og PMTV) 

  

2 Princip 

2.1 Modtagelse 

Prøverne ankommer enten med post eller fragt, og modtages i kartoffelrummet/Teknikhuset. 
Ved modtagelse undersøges det om emballagen er intakt og prøven er i orden.  
Hvis det vurderes at prøven ikke skal tages i arbejde, orienteres sagsbehandler i NAER 
(NaturErhvervsstyrelsen). Det samme gælder, hvis prøven undervejs i analyseforløbet mister 
sin mærkning (prøve nr.) 

Er der flere lag på en palle skal det tilstræbes at disse er adskilt med et plastlag eller et lag 
krafitigt papir. 

Laboratoriet modtager hovedsagelig prøver, der er udtaget af kontrollører, men der er også 
eksterne rekvirenter. 

2.2 Prøvegang for prøver udtaget af PD´s kontrollører 

Hver forsendelse er ledsaget af et eller flere ark, hvorpå der påsat de mærkater med 
stregkoder, der er med på den pågældende palle. Dette ark er placeret uden på eller inde i 
kassen på pallen. 

Er der hasteprøver på pallen, vil der på arket ud for den pågældende stregkode være 
foretaget en opmærkning med et rødt kryds. Disse prøver skal være anbragt øverst på 
pallen. 
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Prøverne sendes direkte fra kontrollørerne til laboratoriet. Ved ankomsten registreres 
prøverne som modtaget i LIMS, ved at scanne det medfølgende ark med de påsatte 
stregkoder. Rekvirerede prøver (hasteprøver) lokaliseres (de er mærket op med røde strips). 

Med hver prøve følger der et sæt stregkode-mærkater, disse mærkater er at finde inde i 
sækken med kartoffel knolde. 

Inden propningen går i gang undersøges det at der er overensstemmelse mellem 
stregkodemærkaten på ydersiden af sækken og de medfølgende stregkoder inde i sækken. 
Hvis dette ikke er tilfældet, må prøven ikke sættes i gang. Der gives straks besked til 
prøvemodtagelsen, som orientere NAER (NaturErhvervsstyrelsen) om problemet på tlf. eller 
mail. 

2.3 Prøvegang for andre prøver 

Prøver fra andre rekvirenter, som bliver registreret i LIMS (svenske, rekvirerede og 
udskiftningskontrol) 

Natur- og erhvervsstyrelsen (NAER) og Jordbrugsverket i Sverige, mærker prøverne med 
egne"eksterne numre", således at prøverne er mærket ved modtagelsen  i laboritoriet. 
Samtidig fremsender Jordbruksverket en fax (modtages som mail i kartoffelpostkassen), 
hvorpå der er klistret en stregkodemærkat for de prøver, der er afsendt. Kartoffelprøverne 
modtages siden med fragt eller post. Evt rester af stregkodemærkaterne følger med prøven ( 
ved danske prøver). 

2.4 Mærknings koder 

Prøver til bakterie undersøgelser indeholder 200 knolde. 

Prøver til virus/vira undersøgelser indeholder 110 knolde. 

Prøver til sortbenssyge indeholder 110 knolde. 

Prøver til både virus/andre vira og bakterie analyser (kombiprøve) indeholder 200 knolde 
fordelt i to sække. Den inderste sæk er en delprøve til bakterie analysen, heri er der 90 
knolde samt en stregkode, den yderste sæk med knolde er til virus og bakterie, her er 110 
knolde samt stregkode. Uden på sækken er der påsat to stregkoder på et manillamærke 
fastgjort med stripsen, disse skal være identiske med stregkoderne inde i de 2 sække. På en 
kombi prøve kan der også ønskes analyse for sortbenssyge, så proppes der dobbelt af de 
sidste 100 knolde i sækken. 

På sækken med kartofler kan det på den farvede strips ses, hvilken prøve der er tale om: 

 Blå strips er til bakterieanlyse (200 knolde) 
 Gul strips er til virusanalyse (110 knolde) 
 Hvid strips er til andre vira (110 knolde) 
 Grøn strips er til Sortbenssyge 
 Sort strips er til kombinatinsprøve 
 Rød strips er rekvireret (Rekvirerede prøver skal tages hurtigst muligt) 

På stripsen sidder der et manilamærke med en label og i sækken findes der yderligere 
labels. Tjek at disse har samme nummer. 
Svenske prøver har ikke ekstra prøve nummre i sækken. 

  

3 Sikkerhed 

Afvejning af Virkon S foregår under udsug og der anvendes Nitrilhandsker. 

Ved håndtering af Virkon S 2 % opløsning, bør der anvendes Nitrilhandsker/Vinylhandsker. 
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Anvend punktudsug når kartoflerne håndteres. 

Kartoffelskræller/mandolinjern er skarbe, så de skal omgås med forsigtighed. 

Skære handsker skal anvendes under vinylhandsker. 

Kitler skiftes efter arbejde med kartofler (må ikke bæres i andre analyselokaler, eller i 
kantinen). 

  

4 Apparatur/ udstyr 

Hæve/-sænkeborde 

Punktudsug over arbejdsbord 

Køleskab (5 grader) 

Vask med bordplade 

Filtrerpapir (store kvadratiske ark) 

Klare stribs (kabelbindere neutrale) 

Kartoffelskrællere 

Mandolinjern 

Biopsi bor (diameter 6 mm) 

Proppemaskine  

BIOREBA filterpose 

Aftørringspapir 

Vinylhandsker 

Skærehandsker (fx. Lebon Powerfit, fra Care Repair, disse handsker har 
sikkerhedsmærkningen "4343". (Første tal = slitage hvor den højeste/bedste værdi er 4, 
Andet tal = skærefasthed hvor 5 er den bedste/højeste værdi, Tredje tal = rivestyrke hvor 4 
er højeste/bedste værdi, Fjerde = punktering hvor 4 er højeste/bedste værdi for noget der 
stikker igennem handsken). 

Bidetang 

Lille affalds stativ til at holde kartoffel sækken 

Kitler eller engangsplastikforklæder 

Ekstra kartoffel sække 

Aflægningsplads 

Løftekran i kartoffel/Teknikrummet til håndtering af sække med kartofler 

Elektrisk palleløfter 

Evt. støvsuger til støvsugning af opbevaringspladsen 

  

5 Kemikalier og reagenser 

Virkon S 

2 % Virkon S (100 gram Virkon S til 5L vand) 
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2 % Virkon S anvendes til at aftørre bordflader og hylder, samt desinfektion af 
kartoffelskrællere. 

Virkon S opløsningen er stærk lyserød. Når den fremtræder bleg (svag lyserød) er den ikke 
virksom og kan derfor ikke anvendes og en ny opløsning fremstilles.  

Kartoffelskrællere og mandolinjern rengøres først i mild sæbeopl. Desinficeres derefter i en 
spand eller et kar med 2 % Virkon S opløsning i min. 8 minutter, herefter skyldes skrællerne 
under rindende vand og lægges til lufttørring på "drypbakken." 

  

6 Fremgangsmåde 

Modtagelse af paller med kartofler i kartoffelrummet 
Kartoflerne sendes ofte med fragt pakket på paller, når disse modtages i kartoffelrummet, 
mærkes papirer og pallen op med modtagedato, initialer og feks. palle nr. hvis der modtages 
flere paller på en gang ,med mindre de (svenske) allerede har et nr.  Papirerne med 
stregkoder fra de modtagne paller afleveres i prøvemodtagelsen klar til at blive 
registreret/modtaget i Lims. 

Prøvemodtagelsen: 
Efter prøvernes ankomst skannes (modtages) prøvenummerne ind i LIMS vha. af arket med 
de påsatte stregkoder, der er placeret øverst på pallen (se også punkt 2.2 Prøvegang for 
prøver udtaget af PD´s kontrollører) 

Prøvemodtagelsen/laboratoriet: 
Arket med prøvenummre og pallen den tilhører, er mærket op med modtagedato og nummer 
på pallen, hvis der er modtaget flere paller samme dag.  
Arket med prøvenummre opbevares i prøvemodtagelsen og hentes her, når man 
påbegynder en ny palle.  
Imens pallen med prøver er i arbejde, er arket at finde på laboratoriet/i kartoffelrummet i 
mappen ”Prøver i arbejde”.  
Når alle prøver på pallen er proppet underskrives arket med prøvenummre med dato og 
initialer og afleveres i prøvemodtagelsen. 

Man tager pallerne/prøverne i arbejde efter dato (ældst først), kun med undtagelse af 
rekvirerede prøver, herunder også prøver fra Sverige.Medmindre prøvemodttagelsen har 
givet besked om andet. 

Laboratoriet: 
I teknikrummet/kartoffelmodtagelsen løftes en /prøven er lukket sæk med kartofler op af 
pallen vha. løftekran. Prøven med kartofler placeres i en plastikkasse, der i forvejen er foret 
med en affaldssæk. Sækken er mærket med en farvet stribs, samt prøve nummer. Stribsen 
bides over med en tang og under udsug tømmes knoldene forsigtig ud i kassen. Den farvede 
stribs og manillamærket med prøvenummeret lægges ned i kassen til prøven. Flere sække 
med kartofler kan på denne måde åbnes og kasserne placeres på en rullevogn, for herefter 
at blive kørt over i laboratoriet. 

Hver batch holdes adskilt. 

Inden propningen påbegyndes, skannes prøvens stegkode ind i LIMS, og der skrives 
etiketter ud til prøveposer/ -bægre. Bordet vaskes af med Virkon S 2 %, filterpapir og 
poser/bægre med labels stilles klar på bordet, der sættes også en label med prøvens nr. på 
udpropningsskemaet Li4-25-S1 og her krydses af, hvad det er for en prøve der er taget i 
arbejde. Der skiftes vinylhandsker for hver prøve. 

6.1 Selve udpropningen foregår således: 

Det er navleenden på kartoflen der skal udtages. Navleenden er den ende hvor kartoflen har 
siddet på moderplanten. Det er meget vigtigt, at det er den rigtige ende, og at man ikke 

http://qa.fvst.dk/showpage.php?pageid=9007584
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udtager topenden, som sidder modsat på knolden. Navleenden har den største koncentration 
af bakterie/virus. 

Anvendes tupperware kartoffelskræller fjernes det øverste korklag af kartoflen. Når dette 
område er helt rent, udtages ”navlen” med ”øjet” på skrælleren, derefter bankes ” proppen” af 
i bæger (bakterioseprøven) eller et rør/filterpose, og dette gentages, indtil der ikke er flere 
knolde i bakken. 

Anvendes mandolinjern samt proppemaskine fjernes det øverste korklag af kartoflen. Når 
dette område er helt rent, udtages "navlen" med "Biopsien" hvorefter proppen "blæses" ned i 
bæger/rør/filterpose, dette gentages, indtil der ikke er flere knolde i bakken. 

Når alle kartofler i prøven er proppet, sættes det ”gamle” manillamærke med label på 
sækken og samles med en ny neutralfarvet strips. 

Sækken med de proppede kartofler lægges på en palle, der kun anvendes til proppede 
kartofler. Der laves en ny palle til proppede kartofler hver dag, husk et stykke pap som første 
lag på pallen inden kartoflerne lægges på. Når arbejdsdagen er omme sættes en PINK 
mærkat på pallen med proppedatoen, samt en farvekopi af proppesedlen. På denne måde er 
det nemt at finde ud af, hvilke prøver der ligger på hver palle ud fra dagens proppeskema. 
Dette gælder både når prøverne skal smides ud, og hvis der er brug for, at de skal proppes 
igen. 
Virus-/kombiprøver kan med fordel stables på en palle for sig og Bakteriose prøverne på en 
palle for sig, da der aldrig proppes om i "rene" bakterioseprøver. 

6.1.1 Bakterieprøve (Blå strips) 

En bakterieprøve består af 200 knolde, der skal proppes i et 365 ml prøvebæger, bægret 
mærkes med et prøvenummeret på siden af bægret og et på låget. Der vil være 2-3 labels i 
overskud, disse sættes fast på låget med tape, og anvendes af laboratoriet i Ringsted. 

Er der kartofler i bakterieprøven, der er på vej til at blive opløst af råd, tages denne/disse 
kartofler fra i et 365 ml prøvebæger for sig. Der printes ekstra labels ud og bægret med 
kartoflerne mærkes med samme prøve nr. som den rigtige prøve, og sendes til laboratoriet i 
Ringsted for at blive brugt som supplerende prøve. Der kan medsendes op til 3 prøvebægre 
med supplerende materiale. 

6.1.2 Virus (Gul strips) 

En virus prøve består af 110 knolde der skal proppes i 10 BIOREBA filterposer med 10 
propper i hver (propper skal være bag filteret), hver filterpose mærkes med en label 
med prøvenummer. Filter poserne pakkes sammen i en størrere pose, luften presses ud og 
posen svejses. 

6.1.3 Andra vira  (Hvid strips) 

En virus prøve består af 110 knolde der skal proppes i 10 BIOREBA filterposer med 10 
propper i hver (propper skal være bag filteret), hver filterpose mærkes med en label 
med prøvenummer. Filter poserne pakkes sammen i en størrere pose, luften presses ud og 
posen svejses. 

6.1.4 Sortbenssyge (Grøn strips) 

En prøve består af 110 knolde der skal proppes i 10 Rør med gult låg med 10 propper i hver. 
Alle rør mærkes med labels med prøvenummer. Rørene pakkes sammen i en størrere 
pose og svejses. 

6.1.5 Kombiprøve (sort strips) 

Ved kombi prøver tages den inderste sæk ud (90 knolde), denne ligger separat i den ene 
ende af kassen, den yderste sæk med de 110 knolde er hældt ud i bakken. Da der skal 
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proppes både til virus og bakterie, har man både bæger og 10 stk. BIOREBA filterposer med 
labels på. 

Det yderste korklag skrælles af og navleenden blottes. Derefter udtages en halv navleende til 
virus/andre vira (i BIOREBA filterposer, propperne skal være bag filtret) og en halv 
navleende til bakterie (i bæger). Når alle 10 filterposer til virus/andre vira indeholder 10 
propper hver, forsættes udpropningen og de resterende propper overføres til bægret, indtil 
bakken er tom. Herefter åbnes den inderste sæk og de resterende 90 knolde hældes i 
bakken og propningen fortsætter i samme bæger til bakterieanalyse. 

Hvis der også skal analyseres for sortbenssyge, proppes der dobbelt af de sidste 100 
kartofler i 10 Gule rør med 10 propper i hver (daglig omtale af en sådan prøve er "en dobbelt 
kombiprøve") 

6.1.6 Rekvireret prøve (rød strips) 

Er det en rekvireret prøve mærkes filterposer og/eller bæger med et rødt kryds på låget så 
det let kan ses, at denne prøve haster. 

6.1.7 Svenske prøver 

Låg på filterposer og/eller bæger mærkes med et blåt kryds. 

6.1.8 Omprøver 

Hvis det er nødvendigt at proppe en eller flere prøver om, lokaliseres prøven på pallen vha. 
proppedato, og der printes nye labels ud til prøven. Bæger/filterpose/rør mærkes ”OM” med 
rødt på lågene, det samme gøres på prøvenummeret på Udpropningsskema Li4-25-S1. 

6.2 Opbevaring af kartoffelpropper 

Når prøverne er færdig proppede, opbevares bæger/filterposer/rør med ”propper” på køl ved 
5 grader. 

6.3 Opbevaringstid af proppede kartofler inden analysestart. 

Bakterieprøver = max. 72 timer (3 dage) 

Sortbenssyge = max. 48 timer (2 dage) 

Virus/andre vira = max. 168 timer (7 dage) 

  

7 Forsendelse af prøver fra Århus til Ringsted 

Efter endt arbejdsdag tjekkes, at antallet af prøver i køleskabet og prøver registreret 
på proppeskemaerne stemmer overens. 

Herefter placeres prøverne til forsendelse i kølerummet M120 ved prøvemodtagelsen, 
sammen med en FARVE kopi af dagens udfyldte proppeskemaer. 

Der tages ialt 2 sæt farvekopiér af proppeskemaerne, originalen anvendes til at 
”prøveforberede” prøverne i LIMS, beskrevet i  Li4-25-B2 Registrering af 
prøveforberedelsesdato. 

Første kopisæt, kommes i plasticlomme/-pose, følger prøverne til Ringsted. 

Andet kopisæt kommes i plastiklomme/pose og placeres på pallen med dagens proppede 
kartofler. 

Originalen hæftes sammen og mærkes med dato og initialer, og lægges i kartofler sendt til 
Ringsted bakken i prøvemodtagelsen, 

http://qa.fvst.dk/showpage.php?pageid=9007584
http://qa.fvst.dk/showpage.php?pageid=9061851
http://qa.fvst.dk/showpage.php?pageid=9061851
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Efter kl. 16 kan der stadig proppes prøver, men det skal være Virusprøver, da disse først 
skal være i arbejde inden for 168 timer fra proppetidspunktet. 

Bakterie prøver kan kun afsendes mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. 

Fredag proppes KUN virus prøver. 

Transporten afgår efter kørselsplanen: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra Århus efter kl. 
16 og er i Ringsted næste morgen. 

Prøverne fra fredag køres med mandagsprøver til Ringsted. 

Prøverne fragtes på køl i plastik kasser mærket ”Kartofler til Ringsted”.  

Rekvirerede prøver skal hvis det er muligt sendes af sted samme dag som de er proppet.   

Er der rekvirerede prøver der skal transporteres og der ikke er kørsel den pågældende dag 
bestilles en kørsel i prøvemodtagelsen.  

  

8 Affaldshåndtering 

Kartoflerne kan bortskaffes i alm. dagrenovation, når det er meldt at analyserne er færdige. 
Ca. 10 arbejdsdage fra proppedato. Evt. omprøver udtages. 
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Bilag C Posetype  
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