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Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 för totalentreprenad.  

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

Alla namn och personuppgifter som förekommer i förfrågningsunderlaget enligt detta 
upphandlingsdokument hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 
2016/679 (GDPR). Detsamma förutsätts gälla för de namn och personuppgifter som 
lämnas i anbud eller annan handling enligt detta upphandlingsdokument. Den 
rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är avtal (enligt artikel 6, 1b) 
samt rättslig plikt (enligt artikel 6, 1c)” 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 

AFA.1 Kontaktuppgifter 

AFA.11 Byggherre 

Lomma kommun 

AFA.12 Beställare 

Lomma kommun, Tekniska nämnden  

Organisationsnummer: 212000-1066 

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden 

All information och kommunikation i samband med denna upphandling hanteras och 
besvaras skriftligt via Tendsign, www.tendsign.com. 

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 

Namn: Carolina Ilestam, projektledare LK 

AFA.13 Projektörer 

Structor, konstruktion och markprojektering 

Uppdragsledare och samordningsansvarig:  Alexander Wahlberg 

 

Ramböll, Geoteknik 

Uppdragsledare: Anders Cronholm  

 

BAS-P Förfrågningsunderlag 

Lars Lindeberg, Structor 

http://www.tendsign.com/
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AFA.15 Nätägare 

Det åligger TE att utreda förekomsten av befintliga ledningar genom 
ledningskollen.se. 

Det kan finnas fler nätägare än nedan redovisade. Dessa uppgifter lämnas som 
upplysning utan förbindelse. 

Nätägare - VA 

VA SYD 

Växelnummer 040 – 635 10 00  

   

Nätägare - el 

Kraftringen 

Växelnummer: 010-122 70 00 

 

Nätägare - belysning 

Kraftringen  

Växelnummer: 010-122 70 00 

 

Gatubelysning, Lomma kommun 

Växelnummer: 040-641 10 00 

  

Nätägare - fiber 

Kraftringen  

Växelnummer: 010-122 70 00 

 

AFA.2 Orientering om objektet 

AFA.21 Översiktlig information om objektet 

Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som orientering.  

Objektet avser nybyggnad av brygga med badplattform samt rivning av befintlig 
brygga/badplattform. Bryggan ansluter till befintlig pir vid Lomma småbåtshamn.  

Ny brygga görs kraftigare med överbyggnad i betong och bärande stomme av stål på stålpålar. 
Pålar kringgjuts med betong i foderrör i form av PE-rör. Räcke består av vajerräcke med 
räckesståndare av plattstål och handledare av U-profil.  
 
Brygga ges en större badplattform längst ut med nya trappor. Två konsoler med soffa ska 
byggas en vid landfäste och en halvägs ut på bryggan.  En ny brygga uppförs som på bästa sätt 
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möter framtida klimatförändringar samt är mer tillgänglig för besökare. Detta ska utföras 
samtidigt som tillgängligheten inte begränsas för badggäster under sommarsäsongen.  
 
Befintlig badplattform i anlsutning till bryggan ska bevaras men ska rustas upp avseende 
trädetaljer på bänkar och räcke.  

Entreprenaden innefattar även rivning av befintlig brygga i sin helhet.   

Befintlig bryggkonsturktion består av stålpålar, stålbalkar med slitplank av trä. 
Inspektion av brygg- och kajkonstruktioner i Lomma kommun utfördes under 2018. 
Utifrån inspektion har en investeringsplan tagits fram för konstruktion baserat på 
bedömd återstående livslängd.  

Tillgänglighet till I-bryggan och brygga 1 för båtägare i Lagunen samt tillgänglighet för 
besökare, båtägare, verksamheter och badgäster mfl. ska fungera förbi T-bryggan och 
i området under hela byggskedet.  Brygga 1 ligger i lagunen längs piraramen se röd 
linje i nedanstående bild.  

Lomma kommun har gjort en anmälan om vattenverksamhet för byggnation av ny 
ersättningsbrygga och eventuella krav, tider och försiktighetsåtgärder ska följas. Det 
finns även en dispens från strandskyddet med krav, tider och försiktighetsåtgärder 
som ska följas.   

AFA.22 Objektets läge 

Objektet är beläget utanför sydvästra delen av hamnområdet mot Lommabukten, i 
Lommas tätort. T-bryggan ligger inom vattenområdet på fastigheten Lomma 33:11.  
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AFA.3 Förkortningar 

I dessa administrativa föreskrifter används följande objektspecifika förkortningar: 

ABT 06 - Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, 
anläggnings- och installationsarbeten. 

AF AMA 12 - Administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och 
installationsarbeten. 

AFS - Arbetsmiljöverkets författningssamling 

B - Beställare 

FFU - Förfrågningsunderlag 

LK - Lomma kommun 

LOU - Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 

TE – Totalentreprenör 

UE – Underentreprenör 

SE- Sidoentreprenör 

AFA.4  Begreppsförklaringar 

Vedertagna begrepp vid upphandling av och avtal om entreprenader redovisas i ABT 
06 och förklaras i AF AMA 12 samt AMA Anläggning 20. Begreppet "leverantör" i SS  
20104 och SS-ISO 9000-serien motsvarar "Entreprenör" i ABT 06 och AF AMA. 

Med skriftlighet avses via e-post, post eller i byggmötesprotokoll. 

Med myndighet avses även verk och förvaltningar.  

Uttryck inlägga, utföra, anbringa etc. innefattar även leverans av ifrågavarande 
material och varor om annat inte uttryckligen anges.  

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

Upphandlingen genomförs enligt bestämmelserna enligt lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling (LOU). Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som 
gäller under tröskelvärdet för byggentreprenader. 

AFB.1 Former m m för upphandling 

AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling 

Upphandlingen genomförs enligt bestämmelserna för förenklat förfarande enligt 
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). 

AFB.13 Entreprenadform 

Totalentreprenad. 
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AFB.14 Ersättningsform 

Ersättningsformen ska vara fast pris utan indexreglering. 

Se AFD.61. 

AFB.15 Ersättning för anbudsgivning 

Ersättning för anbudsräkning, anbudsgivning och eventuellt därtill hörande 
projekterings- och utredningsarbete utgår ej. 

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 

B förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om EU-rättsligt eller enligt svensk 
rättspraxis sakligt skäl för avbrytande av upphandlingen föreligger. 

Därutöver förbehåller sig B rätten att avbryta upphandlingen om förutsättningarna 
för densamma väsentligen förändras genom politiska beslut, myndighetsbeslut 
och/eller liknande samt för det fall att erforderliga tillstånd inte erhålls. 

Om B väljer att avbryta upphandlingen utgår ingen ersättning till anbudsgivare.  

B får endast anta anbud som avgivits av anbudsgivare som i förskriven ordning är 
registrerad för betalning av mervärdeskatt, innehållen preliminär F-skatt och 
arbetsgivaravgifter.   

Det åligger dessutom B att kontrollera dessa registreringar och att inhämta uppgifter 
om för vilka skatter eller allmänna avgifter anbudsgivare eventuellt står i skuld.  

AFB.2 Förfrågningsunderlag 

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget tillhandahålls i digital form via Visma TendSign 
https://tendsign.com. 

Support för hantering av upphandlingssystemet, i vilket det elektroniska anbudet 
lämnas, sker via Visma Tendsign på telefonnummer 0771-440 200 eller e-post: 
tendsignsupport@visma.com. 

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 

Anbudsgivare är skyldig att före anbuds avgivande kontrollera att samtliga handlingar 
enligt respektive förteckning finns tillgängliga. 

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 

2. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning under AFD.111 i dessa 

administrativa föreskrifter. 

3. ABT 06 (bifogas ej) 

6. Förfrågningsunderlag 

06.1 Administrativa föreskrifter med bilaga utkast till APD-plan, dat. 2023-01-27 

https://tendsign.com/
mailto:tendsignsupport@visma.com
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06.2 Rambeskrivning mark, dat. 2023-01-27 

06.3 Teknisk beskrivning byggnadsverk, dat. 2023-01-27 

06.4 PM – Geoteknik, dat. 2023-02-17 

06.5 Ritningsförteckning med ritningar, dat. 2023-01-27 

7. Övriga handlingar 

07.1 Orienteringskarta, dat. 2023-01-27 

07.2 Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Geoteknik, dat. 2023-02-17 

07.3 Arbetsmiljöplan, underlag, dat. 2023-01-27 

07.4 Beslut anmälan om vattenverksamhet T-bryggan, Lomma kommun, dat. 2022-12-15  

07.5 Bilder befintlig brygga 

07.6 Beslut om dispens från strandskydd, dat. 2023-01-24 

07.7 Teknisk handbok 2020 Lomma, dat. 2021-02-26  

07.8 Regler för mätningsverksamhet i Lomma kommun, dat. 2021-05-28 

07.9 Bestämmelser om grävning i allmän platsmark, dat. 2019-05-06 

AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 

Inga handlingar är planerade att tillföras förfrågningsunderlaget under anbudstiden. 
FFU kan dock komma att kompletteras med B’s svar på ställda frågor och andra 
tilläggsskrivelser. Dessa ska i så fall utgöra en del av FFU. 

Det åligger varje anbudsgivare, oavsett hur FFU har erhållits, att under anbudstiden 
ha bevakning för eventuella kompletteringar. 

Endast skriftlig uppgift lämnad av B’s ombud eller kontaktperson är bindande för såväl 
B som anbudsgivare. 

AFB.25 Frågor under anbudstiden 

All information och kommunikation i samband med denna upphandling hanteras och 
besvaras skriftligt via Tendsign, www.tendsign.com 

Frågor ska ställas senast 2023-04-14.  
Skriftliga svar publiceras av B senast 2023-04-18 i form av anbudskomplettering på 
Tendsign. Frågor, från B riktade till anbudsgivare under anbudsutvärderingen, ställs 
och besvaras även de i Tendsign. 

AFB.3 Anbudsgivning 

Det åligger anbudsgivare att före anbudsgivande förvissa sig om arbetsområdets 
belägenhet och objektets beskaffenhet så att denne är fullt förtrogen med de 
förhållanden som kan inverka på entreprenadens bedrivande och kostnader härför, 
både ur teknisk och administrativ art. 

http://www.tendsign.com/


 Dokument  

 

Sidnr 

 

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 10(50) 
Handläggare 

Carolina Ilestam 
Projektnamn Projektnr 

Långa bryggan, Bjärred 

Utförande av ny bryggkonstruktion samt rivning bef. brygga.  

Mark- och landskapsarbeten 

  

1836 
Datum 

2023-01-27 
Status 

sdf 

Ändr.dat Bet 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG   

Kod Text   

 

 

AMA Beskrivningsverktyg © AB Svensk Byggtjänst 2012 

 

AFB.31 Anbuds form och innehåll 

Anbud ska vara skrivet på svenska språket och redovisas i SEK. (valuta), exklusive 
lagstadgad mervärdesskatt. 

Anbud lämnas elektroniskt via Visma TendSign. I Visma TendSign registrerar 

anbudsgivaren kontaktperson som användare av systemet och därmed också som 

kontaktperson för upphandlingen. All kommunikation under upphandlingen, 

inkluderande tilldelningsbeslut, sker till denna kontaktperson hos anbudsgivaren. 

Anbudsgivaren uppmanas kontrollera att rätt e-postadress är angiven och se till att 

denna e-postadress bevakas löpande. 

                            Anbud ska lämnas elektroniskt via www.tendsign.com. 

Anbudet skall vara baserat på i AFB.22 upptagna handlingar samt i förekommande fall 

AFB.23. 

Anbudet skall utformas i enlighet med förfrågningsunderlaget och innehålla samtliga 

de uppgifter och handlingar som efterfrågas.  

Anbudet skall innehålla samtliga i anbudsformuläret angivna uppgifter och optionspris 

avseende grundkonstruktion för föreningen Bjerred Saltsjöbads utbyggnad, pålar och 

stålbalkar. 

AFB.311 Huvudanbud 
Anbud skall avges helt enligt förfrågningsunderlagets krav. Reservationer eller alternativa anbud 
accepteras inte.  

AFB.312 Sidoanbud 

Sidoanbud accepteras inte. 

AFB.313 Alternativa utföranden 

Alternativa utföranden är inte tillåtna.  

AFB.314 Kompletteringar till anbud 

Anbudsgivare har ej rätt att komplettera anbudet efter anbudstidens utgång om inte 
upphandlingsansvarig särskilt begär detta. B får tillåta att Anbudsgivare rättar en 
uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet. 

Anbudsgivare skall vara beredd att omedelbart kunna lämna förtydligande uppgifter 
till anbudet i enlighet vad LOU tillåter. 

Vid åberopande av annat företags kapacitet eller resurser ska Anbudsgivare på Bs 
uppmaning kunna visa att Anbudsgivare kommer att förfoga över resurserna när 
kontraktet med B ska fullgöras. Detta kan göras genom att på begäran och inom en 
viss angiven tidsfrist tillhandahålla ett åtagande (intyg) från företaget i fråga. Enbart 
Anbudsgivarens påstående om tillgång till annat företags resurser godtas inte.  

http://www.tendsign.com/
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På anfordran och inom fem (5) dagar ska följande uppgifter lämnas: 

- Uppgifter om eventuella underentreprenörer. 

Anbudsgivare som inte ger in de handlingar som krävs inom tidsfristen kommer inte 
att kunna tilldelas kontraktet. 

AFB.32 Anbudstidens utgång 

Anbud ska vara B tillhanda senast 2023-04-26. 

AFB.33 Anbuds giltighetstid 

Anbud ska vara bindande 90 dagar efter anbudstidens utgång. 

Om upphandlingen blir föremål för överprövning förlängs den ursprungliga 
giltighetstiden för anbuden automatiskt med ytterligare 90 dagar eller till dess dom 
vunnit laga kraft. B förbehåller sig dock rätten att begära ytterligare förlängning av 
anbudens giltighetstid. 

AFB.34 Adressering 

Anbud ska lämnas elektroniskt via www.tendsign.com. 

AFB.4 Anbudsöppning 

Planerad anbudsöppning sker snarast efter sista anbudsdag. Anbudsöppning är inte 
offentlig.  

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud 

Utvärdering av anbud sker i två steg, prövning och utvärdering.  

Anbuden utvärderas genom att anbud som har lägst pris också utvärderas avseende 
uppfyllelse av alla obligatoriska krav enligt AFB.31 och AFB.53. För att anbudet ska 
kunna antas ska anbudsgivaren uppfyllt kraven i kvalificeringsfasen AFB.52. och att 
det inte finns några skäl för uteslutning enligt AFB.51.  

Dessa krav gäller även eventuella UE. Anbudsgivaren ansvarar för att säkerställa att 
UE uppfyller kraven. Platschef ska vara anställd av anbudsgivaren. 

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare 

Uteslutningsgrunder 
En upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör enligt LOU 13 kap 1§, från att 
delta i en upphandling om denne har gjort sig skyldig till brott enligt en dom som fått 
laga kraft. 

En upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör enligt LOU 13 kap 2§, från att 
delta i en upphandling om denne inte har fullgjort sina skyldigheter avseende 
betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter. 

http://www.tendsign.com/
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En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling 
om den inte uppfyller kraven enligt LOU 13 kap 3§. Leverantören försäkrar i 
anbudsformulär att inget av ovanstående skäl för uteslutning föreligger för 
anbudsgivaren, eventuella underleverantörer eller andra företag vars kapacitet 
åberopats för att uppfylla krav som avser ekonomisk och finansiell ställning eller 
teknisk och yrkesmässig kapacitet. 

Beslut om uteslutning 
LOU 13 kap 7 § En upphandlande myndighet kan när som helst under en upphandling 
utesluta en anbudsgivare från att delta i upphandlingen, om det visar sig finnas grund 
för uteslutning.  

En upphandlande myndighet ska snarast underrätta anbudsgivaren skriftligen om 
beslutet och skälen för det. 

Behörighet att utöva yrkesverksamhet 
Leverantören ska vara registrerad i organisationsregistret (Bolagsverket) samt inneha 
för organisationsformen lagenlig skattsedel samt vara registrerad för F-skatt. För 
utländska företag gäller motsvarande. 

Leverantörens juridiska ställning kontrolleras av B. 

AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet 

Enligt LOU får beställande myndighet endast antaga anbud som avgivits av 
anbudsgivare som i föreskriven ordning är registrerad för betalning av mervärdeskatt, 
innehållen preliminär F-skatt och arbetsgivaravgifter och kommer genom Tendsign 
begära in uppgifter av anbudsgivaren från Skatteverket. 

Vidare kommer B att begära in uppgift av anbudsgivaren från 
kronofogdemyndigheten huruvida Anbudsgivare står i skuld för skatter och sociala 
avgifter. 

AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet 

Allmänt 

Vid prövningen bedöms anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning, rutiner 
för kvalitets- och miljöarbete samt erfarenhet, tekniska förmåga och kapacitet som 
för att anbud ska tas upp till utvärdering måste anbudsgivare uppfylla följande 
obligatoriska krav.  

Åberopande av annat företags kapacitet 

En anbudsgivare får vid behov åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och 
yrkesmässiga kapacitet enligt LOU 14 kap 6-8 §. Anbudsgivaren ska genom att 
tillhandahålla ett åtagande från företaget/företagen i fråga eller på annat sätt på 
begäran, se AFB.314 Kompletteringar till anbud, kunna visa att anbudsgivaren 
kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras. Om 
anbudsgivare väljer att lämna in ESPD och annat företags kapacitet åberopas ska ESPD 
även lämnas in avseende det åberopade företaget. 
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Ekonomisk och finansiell ställning 
Leverantören ska ha en god och stabil ekonomisk ställning som svarar mot uppdragets 
omfattning och innehåll samt inneha ekonomisk kapacitet att fullgöra uppdraget 
under hela kontraktsperioden. 

Leverantören ska ha minst ranking ”Kreditvärdig” lägst 60, enligt kreditupplysning hos 
Credit Safe eller motsvarande rating hos likvärdigt kreditupplysningsinstitut på 
marknaden. Leverantörens ekonomiska ställning kontrolleras i Credit Safe av B. 
Uppfylls kravet hos annat kreditupplysningsinstitut än angivet ska det intyget vara 
underskrivet av behörig företrädare och bifogas anbudet.  

- Har leverantör sämre ranking än ovan nämnd ska leverantör på annat sätt styrka 
den ekonomiska ställningen genom intyg från bank, garanti från moderbolag, 
redogörelse för den ekonomiska situationen och förklaring till hur uppdraget 
kommer att tillgodoses trots lägre rating. Dokumentationen ska bifogas anbudet 
och visa att leverantör uppfyller kravet.  
 

- Om leverantören är ett nystartat bolag ska leverantör styrka den ekonomiska 
ställningen genom intyg från bank, garanti från moderbolag, redogörelse för den 
ekonomiska situationen och förklaring till hur uppdraget kommer att tillgodoses. 
Bifoga årsbokslut om det finns tillgängligt. Dokumentationen ska bifogas anbudet 
och visa att leverantör uppfyller kravet. 
 

- Leverantör som har annan bolags- eller organisationsform än aktiebolag eller 
handelsbolag, som exempelvis enskild firma, stiftelse, ideell eller ekonomisk 
förening eller som inte har någon tillgänglig rating hos kreditupplysningsföretag, 
ska styrka den ekonomiska ställningen genom intyg från bank, senaste resultat- 
och balansräkning, redogörelse för den ekonomiska situationen och förklaring till 
hur uppdraget kommer att tillgodoses. Dokumentationen ska bifogas anbudet och 
visa att leverantör uppfyller kravet. 
 

- Har företaget utifrån ovan angivna omständigheter ingen rating eller sämre än 
angiven i förfrågningsunderlaget gör B en individuell bedömning av företagets 
ekonomiska ställning utifrån uppställda krav och inlämnade uppgifter. 

 

Krav på kvalitets- & miljösystem 

Anbudsgivare ska uppfylla krav på kvalitets- och miljöledningssystem enligt AFD.221 
och AFD.222.  

TE ska namnge kvalitets- och miljöansvarig i anbudsformulär. 

TE ska ha ett kvalitetsledningssystem som följer standarden SS-EN ISO 9001:2015 eller 
likvärdigt. Anbudsgivare skall i sitt anbud kortfattat redovisa företagets 
kvalitetssystem inklusive hur egenkontroll är uppbyggd. 
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TE ska ha ett miljöledningssystem som följer standarden SS-EN ISO 14001:2004 eller 
likvärdigt. Anbudsgivare skall i sitt anbud kortfattat redovisa företagets 
miljöledningssystem. 

Krav på erfarenhet, teknisk förmåga & kapacitet 

Anbudsgivaren ska ha sådan övergripande teknisk förmåga och kapacitet att 
entreprenaden kan genomföras fackmässigt i den betydelse som avses i ABT 06 kap 
2§1. 

- Anbudsgivare ska lämna en övergripande och kortfattad beskrivning av sin affärs-
verksamhet för de senaste två åren. Beskrivningen ska innehålla uppgifter så att 
organisation, resurser, kompetens och förmåga att genomföra projekt tydligt 
framgår. 
 

- Anbudsgivarens platschef ska lämna referensobjekt varav minst två ska vara av 
samma innehåll och omfattning som detta projekt och utförda under de senaste 
fem åren.  
Med samma innehåll menas totalentreprenad med i huvudsak samma ingående 
anläggningsmoment så som pålning, stål- och brokonstruktion i och över vatten 
relevanta för denna entreprenad. Med samma omfattning menas 
entreprenadsumma i samma storleksordning och med samma entreprenadvolym. 
Tidpunkt för utförande samt referenskundens kontaktperson med namn och 
telefonnummer ska framgå i anbud.  

 
- Anbudsgivare ska lämna CV för platschef för uppdraget. Med platschef avses den 

person som har det operativa ansvaret på arbetsplatsen för bland annat 
samordningen med sidoentreprenörer, de olika teknikområdena, 
arbetsmiljöansvar och att produktionen sker i enlighet med kontraktet. 

Platschefen ska ha: 

⁻ utbildning som minst gymnasieingenjör eller motsvarande 

⁻ dokumenterad kunskap i arbetsmiljölagen med tillhörande relevanta 
föreskrifter. 

⁻ minst tio (10) års yrkeserfarenhet inom branschen. 

⁻ minst fem (5) års yrkeserfarenhet av operativt ansvar, platschef, för 
entreprenader innehållande efterfrågade teknikområden. 
 
 

Kontroll av referenser/kvalificering 

Referenstagning kan komma att ske i syfte att få anbudsgivarens uppgifter styrkta. 
Kan uppgifterna styrkas genom Bs egen erfarenhet av anbudsgivaren kan 
referenstagning utebli. B väljer själv ut vilka referenskunder som skall kontaktas. 

Vid bedömning och eventuell referenstagning kommer följande frågeställningar att 
diskuteras: 
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1. Bedöm om företaget och platschef har god förmåga att genomföra 
entreprenader. 

2. Bedöm om företaget levererar ett fullgott resultat inom fastställd tid.  

3. Bedöm om företaget har medverkat till förbättringar/förenklingar/besparingar 
eller på annat sätt bidragit till ett positivt resultat för entreprenaden. 

4. Bedöm om Ni skulle välja att använda TE fler gånger. 

Bedömning ger som resultat godkänd (ja) eller inte godkänd (nej). Anbudsgivare har 
att utgå från att positiva svar (ja) på samtliga frågor är en förutsättning för att ställda 
krav ska kunna anses uppfyllda. 

Negativa omdömen kommer att utredas av B. Går det inte att med rimlig insats få 
klarhet i om negativa omdömen beror på en tidigare inte kvarstående brist hos 
anbudsgivaren anses anbudsgivaren inte lämplig och kommer inte att gå vidare till 
utvärdering av anbudet. 

Om Beställaren har egen erfarenhet av anbudsgivaren från ett liknande projekt 
kommer Beställaren att ersätta det först åberopade referensprojektet med en s k 
egen referens som kommer att kontrolleras om den är godkänd eller inte. 

AFB.53 Prövning av anbud 

Anbud som uppfyller alla obligatoriska krav ställda i förfrågningsunderlaget och har 
lägsta anbudspris kommer att antas.  

Summan av anbudssumma utgör totalsumman vid prövning.  

Tilldelning om flera anbud har samma anbudssumma 

För det fall flera anbud har samma anbudssumma och förhandling inte är tillämpbart 
för upphandlingsförfarandet, kommer B att avgöra tilldelningen genom lottning. 

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud 

Anbudsgivare kommer att meddelas genom ett tilldelningsbeslut alternativt beslut 
om att avbryta upphandlingen när anbudsutvärderingen är avslutad. 
Tilldelningsbeslutet kommer att skickas via Tendsign till den person som är registrerad 
i Tendsign.  

Tilldelningsbeslutet är endast att se som en avsiktsförklaring från den upphandlande 
myndigheten och är inte att betrakta som en accept eller ett kontrakt.  

AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar 

De upphandlande myndigheterna omfattas av de regler som sammanfattningsvis 
brukar benämnas offentlighetsprincipen. Dessa regler finns bl.a. i Lag (SFS 2009:400) 
om offentlighet och sekretess. Allmänna handlingar är som huvudregel offentliga 
vilket innebär att allmänheten som önskar ta del av dem får göra det. Handlingar som 
rör offentlig upphandling är under den tid som upphandlingen pågår belagda med 
absolut sekretess tills dess tilldelningsbeslut är meddelat. Efter att avtal tecknats är 
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anbudsgivarens möjligheter att erhålla sekretess för uppgifter i anbudet mycket 
begränsade. Den anbudsgivare som av något skäl vill att vissa uppgifter i anbudet skall 
sekretessbeläggas ska ange det i sitt anbud. Om någon begär att få ta del av uppgifter 
i anbud kommer en sekretessprövning att göras vid varje enskilt tillfälle. Det är den 
myndighet som ska lämna ut handlingarna som gör sekretessprövningen. Om en 
upphandlande myndighet fattar beslut att sekretessbelägga uppgifter i ett anbud kan 
detta beslut överklagas. Med anledning av detta kan inte några garantier lämnas att 
uppgifter i anbud inte kommer att lämnas ut. I de fall sekretess begärs ska skälen till 
detta vara angivna i anbudet. Det ska tydligt framgå i vilka delar av anbudet som det 
begärs sekretess. 

AFB.56 Kontraktstecknande 

Följande villkor gäller för kontraktstecknande: 

Avtal med anledning av tilldelningsbeslut kommer att undertecknas tidigast den elfte 
(11) dagen från det datum då B skickat meddelande om tilldelningsbeslut. Avtalsspärr 
enligt LOU 20 kap 1 § är tio (10) dagar.  

AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD  

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende 
byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06, med undantag för 
ändringar i detta dokument som redovisas under AFD.111 och under respektive AMA-
kod.  

 AFD.1 Omfattning 

Entreprenaden omfattar alla erforderliga arbeten och leveranser för anläggningarnas 
iordningsställande i fullt färdigt och driftdugligt skick om ej annat särskilt föreskrivs i 
förfrågningsunderlaget. 

Översiktlig information om objektet enligt AFA.21 

Omfattningen av förfrågningsunderlag i detalj framgår av handlingar angivna under 
AFB.22. 

AFD.11 Kontraktshandlingar 

Med ändring av ABT 06 kap. 1 § 3 stycke 1 föreskrivs följande.  

Följande handlingar utgör kontraktshandlingar. Förekommer i kontraktshandlingarna 
motstridiga uppgifter eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna 
uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning:  

1. Kontrakt eller av bägge parter undertecknad beställningsskrivelse eller 
motsvarande handling. 

2. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning under AFD.111. 

3. Förfrågningsunderlag inklusive bilagor  
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4. ABT 06  

5. Övriga handlingar 

6. Anbudshandlingar.  

Bestämmelsens andra och tredje stycken skall gälla oförändrade. 

AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07 

Ändring av fasta bestämmelse i ABT 06 finns införd(a) under följande kod(er) och 
rubrik(er): 

- AFD.11 kontraktshandlingar 

- AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan 

- AFD.23 ÄTA-arbeten 

- AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d 

- AFD.332 Projekteringsmöten 

- AFD.371 Samordning av arbeten 

- AFD. 46 Förändring av kontraktstiden 

- AFD.518 Övriga Vite 

- AFD.53 Ansvar mot tredje man 

- AFD.541 Försäkring under garantitiden 

- AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 

- AFD.631 Säkerhet till B 

- AFD.714 Garantibesiktning 

- AFD.8 Hävning 

- AFD.9 Tvistelösning 

AFD.114 Undantagna arbeten 

AFD.12   Arbetsområde 

AFD.121 Arbetsområdets gränser 

Arbetsområdets gränser framgår av handlingar enligt AFB.22. Överrenskommelse 
med fastighetsägare behöver göras innan arbete inne på tomtmark utförs.  

AFD.122 Syn före påbörjande av arbete 

Syn kommer att ske gemensamt innan etablering och arbete påbörjas. TE kallar till syn 
och upprättar syneprotokoll inklusive fotodokumentation i färg, B justerar protokoll. 
Vardera parten svarar för sina kostnader. TE tar över arbetsområdet i befintligt skick. 

Beträffande syn av närliggande område se AFD.531 Syn inom närliggande område. 
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AFD.13 Förutsättningar 

Det åligger anbudsgivaren att före anbudsgivning förvissa sig om arbetsområdets, 
angränsande byggnaders eller anläggningars utseende och belägenhet, så att denne 
är fullt förtrogen med de förhållanden som kan inverka på arbetenas bedrivande och 
kostnader härför. 

TE skall ombesörja och bekosta tillfälliga eller provisoriska installationer såsom 
körvägar, avspärrningar, intäckningar m.m. som erfordras för att uppfylla kraven 
enligt andra punkter i detta dokument. 

AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 

Följande sidoentreprenader kan förekomma i entreprenaden: 

⁻ Kommunens driftsentreprenör för drift- och underhåll så som snöröjning, sandfodring, 
tångrensning, tömning soptunnor mm.  

⁻ Övriga ledningsägare, deras arbete består i huvudsak i att ges möjlighet att bevaka 
schaktarbeten i närhet av deras anläggning. 

⁻ Muddring av hamninlopp under perioden jan-april.  

Allt samordningsansvar för sidoentreprenader åvilar TE. TE ska ha kontinuerligt 
samråd med samtliga ledningsägare under hela entreprenadtiden. För utförande av 
ovan angivna arbeten är TE skyldig att i erforderlig grad utan ersättning utöver 
kontraktssumman tåla intrång på arbetsområdet av B och sidoentreprenörer. 

AFD.132 Arbetstider 

Arbeten får inte utföras på helger och kvällar utan B´s skritliga godännande.  
Bullrande och vibrerande arbeten får utföras mellan kl. 07:00-18:00 vardagar.  

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 

Drift av befintliga VA-anläggningar, gatu- och parkarbeten, allmän trafik, post, 
sophämtning och verksamheter mm pågår där arbetet skall utföras. Arbetet måste 
planeras och utföras med hänsyn tagande till att pågående verksamhet inklusive trafik 
inom och invid arbetsområdet skall kunna pågå under entreprenadtiden. 
Utryckningsfordon får ej hindras tillträde till fastigheterna. 

TE ansvarar för att vid behov pga avstängningar samordna med leverantör av 
postleveranser och sophämtning samt hantera tillfälliga uppsamlingsplatser för 
sopkärl och tillfälliga brevlådor samt information till boende och berörda inom 
området.  

I-bryggan och verksamheter så som Lomma Hamnskiosk, Dykeriet by Piplow, offentlig 
toalett och båtplatser i Lagunen ska hållas tillgänglig för besökare under 
entreprenaden. TE ansvarar för att meddela verksamheten om tillfälliga 
avstängningar behöver göras i samråde med B.   
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Boende inom och invid arbetsområde ska ha tillgänglighet till sina fastigheter under 
hela entreprenadtiden. Alla för arbetena nödvändiga ingrepp i eller skydd av 
befintliga anläggningar, byggnader osv skall planeras i samråd med B och förankras 
med fastighetsägare. 

 

Följande verksamheter i närheten kommer att pågå under entreprenadtiden: 

⁻ Lomma Hamnkiosk 

⁻ Dykeriet by Pipelow 

⁻ Offentlig toalett 

⁻ Lommabuktens seglarklubb (LBS) sjösättning och upptagning av båtar i 
småbåtshamnen.  

AFD.134  Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 

Entreprenaden kommer att bedrivas i eller invid byggnader och andra installationer 
som skall vara i drift under entreprenadtiden. TE skall alltid vidta försiktighetsåtgärder 
för att inte skada befintliga byggnader, installationer, maskiner eller liknande. 

Teknisk försörjning m.m. för fastigheter som berörs av entreprenaden under 
entreprenadtiden ska fungera under hela entreprenaden.  

 AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 

Utförande av gator berörs av motorfordonstrafik och/eller gång- och cykeltrafik intill 
arbetsområdet.  

TE ska svara för alla erforderliga avstängningar och skyddsanordningar inkl. 
erforderliga tillstånd för trafik inom arbetsområdet och för angränsande gator/vägar.  

Befintliga väg- och fastighetsanslutningar ska vara i funktion under entreprenadtiden. 

TE ska upprätta trafikanordningsplan.  

Trafikanordningsplan ska upprättas i enlighet med Trafikverkets krav för Arbete på 
väg (TRVK Apv).  

Trafikomläggning som kräver ändring av lokala trafikföreskrifter skall anmälas till väghållaren 
minst tio (10) arbetsdagar i förväg. 

Alla kostnader för ev omskyltning, trafikdirigering, skyddsanordningar m.m. ska 
bekostas av TE. Även nödvändig omskyltning, skyddsanordningar m.m. som krävs 
utanför arbetsområdet ska bekostas av TE. 

Se även AFD.161. 
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AFD.139 Övriga förutsättningar 

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 

Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande nationella samt lokala skydds- och 
säkerhetsföreskrifter. TE svarar för att egen personal ges föreskriven information och 
utbildning. Det Åligger även TE att med UE avtala om motsvarande skyldighet för 
denne mot sin personal i alla led.  

AFD.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg 

TE skall tillse att all personal som arbetar i entreprenaden har godkänd utbildning i 
Vägverkets kurs Säkerhet på väg. 

TE skall vara anträffbar via ett journummer även under icke ordinarie arbetstid för 
åtgärder avseende säkerhet, trafikanordningar och framkomlighet. 

Trafikverkets utgåva av föreskrifter ”TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete 
på väg (TRV 2012/12863, TDOK 2012:86)” ska beaktas och tillämpas av TE.  

Krav på varning för vägarbete, trafikanordningar och vägmärken framgår av TRVK Apv 
avsnitt 6 med underliggande avsnitt. 

Krav på vägledning, trafikdirigering, vägmarkering och rinnande ljus framgår av TRVK 
Apv avsnitt 7 med underliggande avsnitt.  

Krav på varselkläder, hastighetsbegränsning, skyddsanordningar och fordon framgår 
av TRVK Apv avsnitt 8 med underliggande avsnitt 

Personal som utför vägarbete ska ha kompetens som framgår under avsnitt 9 med 
underliggande avsnitt i TRVK Apv 

Personal som utför montage av skyddsanordning som används temporärt ska vara 
certifierad. 

AFD.144 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till sjöled 

AFD.15 Varor m m 

AFD.151 Varor från entreprenören 

För vara som ingår i entreprenaden ska TE snarast efter anfordran tillhandahålla 
byggvarudeklaration. Byggvarudeklaration ska innehålla redovisning av varans 
innehåll och miljöegenskaper. För kemiska produkter ska även säkerhetsdatablad eller 
varuinformationsblad tillhandahållas. 

Överblivna massor och övrigt byggavfall omhändertas och borttransporteras till av TE 
anskaffad tipp, varvid denne står för samtliga kostnader. Deponi skall vara godkänd 
för respektive avfall.  
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Miljöfarligt avfall skall tas omhand enligt gällande bestämmelser, samtliga kostnader 
för detta skall ingå i entreprenaden.   

Restriktioner för användning av kemiska ämnen ingående i material och produkter för 
entreprenaden, upptagna i Kemikalieinspektionens webbaserade verktyg PRIO 
(ersätter Begränsningslista resp. OBS-lista) skall följas.   

Redovisning av miljöfarliga ämnen enligt Kemikalieinspektionens webbaserade 
verktyg PRIO som entreprenören avser att använda skall redovisas för beställaren 
innan arbetet påbörjas.   

Fogskum får inte användas. 

AFD.152  Varor eller arbeten från beställaren  

TE är skyldig att mottaga, lossa, skydda och förvara material som beställaren 
tillhandahåller tills det kan monteras på föreskriven plats. 

AFD.16 Tillstånd m m 

AFD.161  Tillstånd från myndigheter  

Trafikanordningsplan för trafikens ordnande under byggnadstiden upprättas av TE 
och skall underställas berörd/a väghållarens trafikansvarige handläggare för 
granskning och godkännande. Trafikanordningsplanen ska lämnas fullständigt ifylld till 
Tekniska avdelningen senast tio (10) dagar före arbetets start. Mall för ansökan om 
trafikanordningsplan finns att ladda ner på kommunens hemsida, www.lomma.se och 
skickas till info@lomma.se. 

Bygglov för uppställning av bodar, skyltställningar m.m. samordnas, sökes och 
bekostas av TE. TE skaffar och bekostar själv erforderliga tillstånd för den verksamhet 
han bedriver. 

Angivna krav, tider och försiktighetsåtgärder från Länsstyrelse avseende anmälan om 
vattenverksamhet samt beslut avseende dispens från strandskydd från Lomma 
kommun ska följas.  

AFD.163 Överenskommelser m m 

TE ska överlämna skriftligt intyg att mellanhavanden med ägare till grannfastighet, 
annan markägare, väghållare och dylikt har reglerats. 

TE skall senast vid slutbesiktning till B överlämna nöjdförklaring från samtliga markägare som 
berörs av arbetena. Av nöjdförklaringen skall framgå att mark och vägar som tagits i anspråk 
för arbetenas utförande är återställda och att markägaren har godkänt detta, samt att inget 
ouppklarat finns mellan parterna. 

TE svarar för och bekostar överenskommelse avseende sidotippar, sidotag, upplagsplatser. 
Skriftlig överenskommelse delges B. 

http://www.lomma.se/
mailto:info@lomma.se
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AFD.17 Anmälningar 
TE skall göra anmäla till respektive ledningsägare enl. gällande bestämmelser för arbeten 
nära kablar och ledningar. 

AFD.171 Anmälningar till myndigheter 

TE skall överta upplysningsskyldigheten, som åvilar ägaren/brukaren av en fastighet, 
enligt miljöbalkens 10 kap 11 §. TE skall genast underrätta tillsynsmyndigheten om 
det upptäcks en förorening inom entreprenaden och föroreningen kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. B skall meddelas. 

Det åligger TE att utföra de anmälningar till myndigheter som författningsenligt berör 
entreprenadens genomförande samt att till B i förekommande fall överlämna intyg 
över myndighetens godkännande av arbetena. 

TE ombesörjer förhandsanmälan av byggarbetsplats till Arbetsmiljöverket.  

TE gör anmälan till Skatteverket om elektronisk personalliggare. 

AFD.172 Anmälningar till beställaren 

På- och avstängning av vatten ska utföras av ansvarig person på VA SYD. TE kontaktar 
VA SYD när sådana arbeten ska genomföras. TE måste informera och förankra 
samtliga planerade avstängningar med fastighetsägare och B innan eventuella 
avstängningar genomförs. 

Innan ledningar, installationsdelar o dylikt görs oåtkomliga för besiktning eller kontroll 
genom inbyggnad, återfyllning och dylikt ska B underrättas för att ges möjlighet för 
kontroll. 

TE ska till B rapportera arbetsrelaterade tillbud och olycksfall som inträffar i 
entreprenaden. Kopia på handlingar från Arbetsmiljöverket ska delges B.  

TE ska anmäla till B när arbeten ska utföras som medför att behov av 
vibrationsmätning på byggnader. Anmälan ska ske minst femton (15) arbetsdagar före 
arbetets utförande. TE bekostar erforderlig vibrationsmätning. 

Schakter, slänter, pålning, arbete i vatten, form, armering och gjutningar skall ges 
möjlighet att kunna synas av B. Anmälan skall göras minst fem (5) arbetsdagar i 
förväg. 

B skall tillställas kopia på de anmälningar som TE skall göra till myndigheter och dyl. 

Om myndighetsföreskrift eller anvisning inte överensstämmer med vad som angivits i 
förfrågningsunderlag och beställningsskrivelse är TE skyldig att omedelbart meddela 
detta till B.  

AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 

Beställaren överlåter i dess helhet och TE övertar i dess helhet såsom självständig 
uppdragstagare det arbetsmiljöansvar som enligt arbetsmiljölagen (se bland annat 3 
kap. 6 §) och enligt Arbetsmiljöverkets anslutande föreskrifter åvilar den som låter 
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utföra byggnads- eller anläggningsarbete. TE är därmed en sådan uppdragstagare som 
anges i 3 kap. 7 c § arbetsmiljölagen.  

AFD.1831 Arbetsmiljöplan 

TE ska komplettera och anpassa den arbetsmiljöplan som B tillhandahåller, enligt 
AFB.22 och anslås på arbetsplatsen innan arbetena påbörjas. TE ska löpande anpassa 
arbetsmiljöplanen så att den är aktuell och uppfyller de krav som framgår av enligt 
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.  

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) 

TE skall, såsom självständig uppdragstagare, utse byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P) 
enligt Arbetsmiljöverkets regler. I uppdraget ingår bland annat att anpassa 
arbetsmiljöplanen med riskinventering för utförande- och bruksskede.  

BAS-P skall ha dokumenterad kompetens, erfarenhet och utbildning för uppdraget.  

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 

TE skall, såsom självständig uppdragstagare, utse byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) 
enligt Arbetsmiljöverkets regler. I uppdraget ingår bland annat att anpassa 
arbetsmiljöplanen med riskinventering för utförandeskedet. Se även AFD.242.  

BAS-U skall ha dokumenterad kompetens, erfarenhet och utbildning för uppdraget.  

BAS-U skall också kontrollera att andra entreprenörer verksamma inom 
arbetsområdet  efterlever arbetsmiljölagen. 

TEs ska se till att skyddsronder genomförs på arbetsstället. Skyddsronder ska 
genomföras regelbundet och minst var 14:e dag om inget annat överenskommits med 
B. I de fall flera arbetsgivare har personal i anläggningen avgör 
byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U) hur eventuell samordning av skyddsronder ska 
ske. B ska kallas och erbjudas närvara vid ronden. TE ska fortlöpande tillsätta B 
protokoll från skyddsronder.  

AFD.1834  Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare   

TE skall i anbudet redovisa namn på BAS-P och BAS-U.   

Lars Lindeberg, Structor har varit BAS-P för framtagning av förfrågningsunderlag för 
denna totalentreprenad.  

AFD.187 Registrering enligt elsäkerhetslagen 

AFD.2 Utförande 

Utförande får endast ske mot handling märkt BYGGHANDLING.  

Senaste utgåva av SIS och AMA skall gälla för arbetena.  

Där namngiven vara anges med tillägget ”eller likvärdig” skall likvärdighetsbegreppet 
inkludera egenskaper som prestanda, miljöpåverkan, storlek och utseende samt 
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faktorer som prestanda, miljöegenskaper, tillgång till reservdelar, servicemöjlighet, 
tillgång till service, livslängd, drift och underhåll med härtill hörande kostnader.  

Beställarens skriftliga godkännande erfordras innan byte från föreskrivet material, 
vara maskin och dylikt får ske. Minimitid för granskning och godkännande är tio (10) 
arbetsdagar.  

I det fall TE får tillstånd till utbyte av föreskrivet material, vara, maskin och dylikt skall 
han i god tid meddela övriga berörda entreprenörer.  

TE svarar för samtliga kostnader som uppkommer i samband med utbyte. Om bytet 
föranleder ändringar, utredning, projektering eller kompletteringar av handlingar, 
under- och sidoentreprenader etc. svarar TE för samtliga kostnader och information 
som uppkommer i samband med bytet.  

Medges byte eller ändring skall kostnaderna öppet redovisas.   

AFD.21 Kvalitetsangivelser 

Om kvalitetsangivelse saknas för visst arbete ska B:s anvisningar inhämtas. 

Om i beskrivningen föreskrivs namngiven vara, får TE endast efter B: s medgivande 
utbyta denna mot annan fullt likvärdig vara. B förbehåller sig rätten att dels bedöma 
alternativens likvärdighet, dels att få kontraktssumman reglerad.  

Allt material skall vara nytt om inget annat anges i förfrågningsunderlaget. 

Varudeklaration som medföljer vara ska lämnas till B efter anmodan  

AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete 

AFD.221 Kvalitetsledning 

TE ska ha ett kvalitetsledningssystem som följer standarden SS-EN ISO 9001:2015 eller 
likvärdigt. 

TE ska namnge kvalitetsansvarig i anbudsformulär. 

Anbudsgivare skall i sitt anbud kortfattat redovisa företagets kvalitetssystem inklusive 
hur egenkontroll är uppbyggd. 

Om TE är certifierade enligt SS-ISO 9000-serien räcker det att certifikat bifogas 
anbudet. 

TE och UE skall redovisa system för och utföra egenkontroll under byggnadstiden, s.k. 
kvalitetskontroll, bestyrkt med protokoll, fotografier mm. System för egenkontroll 
skall godkännas av B innan arbetet påbörjas. Detta material skall kontinuerligt 
redovisas samt sammanställas och överlämnas till B vid slutbesiktningen. 

TE ansvarar för och kontrollerar att UE fyller i och verifierar sina egenkontrollplaner 
efterhand som byggnadsarbetet fortskrider. 
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AFD.222 Miljöledning 

TE ska ha ett miljöledningssystem som följer standarden SS-EN ISO 14001:2004 eller 
likvärdigt. 

TE ska namnge miljöansvarig i anbudsformulär. 

Anbudsgivare skall i sitt anbud kortfattat redovisa företagets miljöledningssystem.  
Om TE är certifierade enligt SS-ISO 14000-serien räcker det att certifikat bifogas 
anbudet. 

AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan 

Kvalitetsplan skall uppfylla kraven enligt AFD.221.  

Av kvalitetsplanen skall framgå hur entreprenören kommer att genomföra sin 
slutkontroll. Dokumenterad slutkontroll skall föreligga före besiktningar.  

Objektsanpassad kvalitetsplan utarbetas efter avtalstecknandet i samråd med B och 
skall minst omfatta:  

- projektorganisation med ansvarsfördelning  

- projektgenomgång(ar)  

- rutiner för hantering av handlingar och dokument  

- rutiner för inköp  

- rutiner för materialhantering  

- rutiner för hantering av restprodukter  

- rutiner för produktionsstyrning  

- rutiner för egenkontroll och provning  

- rutiner för uppföljning av UE/UE:s kvalitetsplan  

- rutiner för behandling av avvikande produkter  

- rutiner för slutkontroll  

- rutiner för uppföljning/revision av kvalitetsplan  

- rutiner för service under garantitiden  

- program för egenkontroll och kvalitetsstyrning (gäller även för 
entreprenörens anlitade UE)   

 

Egenkontrollplaner skall upprättas: 

- Egenkontrollplan skall innehålla entreprenörens objektsanpassade 
egenkontrollpunkter  

Förslag till objektsanpassad kvalitetsplan skall lämnas senast vid första byggmöte.  

Slutlig kvalitetsplan skall fastställas i samråd med B.  
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Kvalitetsplanen anses upprättad och redovisad först sedan den godkänts av B. 
Entreprenadarbetena får inte startas förrän kvalitetsplanen är godkänd.  

Varje förändring av TEs kvalitetssystem och kvalitetsplan under kontraktsperioden 
kräver Bs godkännande för att få tillämpas.  

Med tillägg till ABT 06 kap. 2 § 2 föreskrivs att:  

Om TEs egenkontroll inte utförs i erforderlig omfattning kommer beställaren på TEs 
bekostnad utföra kontroller.  

TE skall upprätta miljöplan för entreprenaden. Planen skall vara upprättad innan 
etablering av arbetsområdet påbörjas.  

TE skall ta till vara schaktmassor och överblivet material på ett miljöriktigt sätt. 
Kvitton, fraktsedlar eller andra intyg på mottaget material, eller deponi, skall 
redovisas för B. 

 

Miljöplan - minst följande miljöpåverkande aktiviteter skall beaktas:  

- Byggskedet planeras så att etableringsytor minimeras och förläggs så att 
nyttjade ytor inte skadas.  

- Farligt och miljöskadligt avfall omhändertas och lämnas till miljöriktig 
behandling.  

- Plan för källsortering av byggavfall och överblivet material upprättas.  

- Plan för hantering eller val av oljor och kemikalier för att minska risken för 
utsläpp i mark och vatten.  

- Lämpligt avfall skall återanvändas och/eller återvinnas.  

- Byggavfall minimeras genom att prioritera flergångsemballage.  

- Byggavfall minimeras genom konfektionsbeställningar av byggmaterial.  

- Plan för hantering av överskottsmassor och schaktmassor, samt transporter. 

- Plan för nödlägesberedskap. 

Miljöplan och miljöstandard skall även gälla för projektörer, underleverantörer och 
underentreprenörer. 

TE skall sammanställa resultat, protokoll mm från egenkontroll och kvalitetskontroll. 
Komplett kvalitets- och miljöplan blir vid entreprenadens avslut slutdokumentation 
Slutdokumentationen skall levereras till B digitalt på projectplace. Se vidare AFD.242. 

AFD.225 Kvalitets- och miljörevision 

AFD.2251 Beställarens kvalitets- och miljörevision  

B äger rätt att kalla till revision som B anser nödvändig. TE skall tillhandahålla 
nödvändig dokumentation för revisonens genomförande.  

Bs kvalitetsrevision fritar inte E från ansvar för sin kvalitetsstyrning. 
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TE ska i avtal med eventuella underentreprenörer och leverantörer förbehålla rätt för 
B att genomföra revisioner hos dessa. 

AFD.2252 Entreprenörens kvalitets- och miljörevision 

Av kvalitets- och miljöplanen skall det klart framgå hur ofta och vem som utför 
kvalitets- och miljörevisionerna. B skall beredas tillfälle att delta vid dessa revisioner. 

AFD.226 Riskhantering 

TE ska arbeta med riskhantering och redovisa rikbedömning för i FFU ingående delar 
som ska presenteras vid startmöte.  

AFD.23 ÄTA-arbeten 
Med ändring av ABT 06 kap. 2 §§ 6 och 7 gäller även: 

”ÄTA-arbete enligt § 3 eller § 4 i detta kapitel skall beställas skriftligen innan det påbörjas. 
Entreprenören får inte påbörja utförande av ÄTA-arbete innan denne erhållit en skriftlig 
beställning.” 

Med ändring av ABT 06 kap. 2 § 8 gäller även:  

”ÄTA-arbete enligt § 3 eller § 4 i detta kapitel som har utförts utan skriftlig beställning 
berättigar inte till särskild ersättning utöver kontraktssumman. Detta gäller oavsett om sådan 
påföljd skulle vara oskälig.”  

Skriftlighetskravet är inte uppfyllt enbart av den anledningen att ritning eller annan handling 
är överlämnad till TE. Sådant överlämnande avser i första hand infordran av prisuppgift för 
ifrågavarande arbete.  

TE skall anmäla ändringar och tilläggsarbeten med avvikelserapport som omedelbart lämnas 
till B.  

Som skriftlig beställning räknas även anteckningar i byggmötesprotokoll som justerats av 
parterna och PM.  

Kostnadsreglering utförs enligt AFD.611.  

AFD.24 Tillhandahållande av handlingar 

För tillhandahållna handlingar och uppgifter från B respektive TE under 
entreprenadstiden ges TE tillgång till Projectplace hos LK. Projectplace är en 
gemensam projektportal för att samla all information och dokumentation på ett 
ställe. Projektledare bjuder in projektmedlemmar till projectplace och ansvarar för 
den grundläggande strukturen och hantering av behörigheter. Leverantören står för 
egen tid och kostnader för arbete med projectplace. Alla tillhandahållna handlingar 
från TE ska levereras till Projectplace.  
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AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under 
entreprenadtiden 

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören 
under entreprenadtiden 

All korrespondens och alla handlingar ska avges på svenska. 

TE utför och bekostar de detalj- och arbetsritningar som han anser sig behöva för att 
genomföra uppdraget. Ritningar, beskrivningar och specifikationer av viktigare 
utförande ska översändas till beställaren i en omgång för godkännande innan 
arbetena får påbörjas. Sådant godkännande fritar dock inte TE från ansvaret enligt 
kontrakt. Beställaren ska ha äganderätten till originalhandlingar och full nyttjanderätt 
av resultaten av uppdraget.  

 

TE skall upprätta, uppdragsanpassa och överlämna nedanstående dokument före 
arbetenas påbörjande: 

- Kvalitets- och egenkotrollplaner (AFD.221 och AFD.224) 

- Miljöplan (AFD.222 och AFD.224 

- Tidplan (AFD.41) 

- Försäkringsbevis (AFD.54) 

- Betalningsplan (AFD.622) 

- Säkerheter (AFD.631) 

- APD-plan (AFG.11) 

- Arbetsmiljöplan (AFD.1831) 

- Godkända bygghandlingar 

 

TE skall upprätta, uppdragsanpassa och överlämna nedanstående dokument tio (10) 
dagar före arbetenas påbörjande: 

- Trafikanordningsplan (AFD.135) 

 

TE skall upprätta, uppdragsanpassa och överlämna nedanstående dokument på 
startmötet: 

- Riskbedömning (AFD.226) 

- Arbetsmiljöansvarig (BAS-P och BAS-U) (AFD.1832 och AFD.1833) 

- Kvittens på anmälan till Skatteverket om elektronisk personalliggare 

Beställarens granskningstid är 6 dagar. 
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Följande handlingar ska TE tillhandahålla till B senast tio (10) 

arbetsdagar före slutbesiktning: 

- Ifyllda kvalitetsplaner 

- Protokoll från TEs egen besiktning utförd av oberoende besiktningsman 

- Varudeklarationer 

- Nöjdförklaring från samtliga markägare som berörts av arbetena 

- Provningar, filmer och inmätningar. 

- Relationshandlingar 

- Drifts- och underhållsintruktioner.  

Om dessa handlingar för slutbesiktningen ej godkänns, eller ej inkommer i tid 
genomförs ej besiktningen 

 

Följande handlingar ska TE tillhandahålla till B fortlöpande: 

- Kopia på myndighetsärenden 

- Kontrollplaner 

- Egenkontroller 

- Kvalitetssäkring 

- Godkända Trafikanordningsplaner 

- Protokoll från genomförda skyddsronder 

- Uppdateringar av arbetsmiljöplanen 

- Avfall ska lämnas till godkänd mottagningsanläggning. TE ska lämna intyg/bevis på 
godkänd mottagningsanläggning för avfall. 

- TE ska lämna intyg från Länsstyrelsen att anlitad transportör har rätt att 
transportera farligt avfall 

 

Följande handlingar ska TE tillhandahålla till Beställaren varje vecka under 
entreprenadtiden: 

- Dagbok 

 

Bygghandlingar 

Entreprenaden får endast utföras enligt handlingar märkta ”BYGGHANDLING”.  

TE skall utföra och bekosta all fortsatt projektering och upprätta komplett 
detaljprojektering för entreprenadens genomförande. 

TE skall tillhandahålla alla för entreprenadens utförande erforderliga ritningar, 
arbetsbeskrivningar, specifikationer m.m. vilka överlämnas till beställaren för 
godkännande. 
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Minsta omfattning av bygghandling framgår av respektive teknisk beskrivning. 

Handlingar upprättade av TE skall granskas av beställaren innan dessa får utgöra 
underlag för arbetets utförande. Beställarens granskning fritar inte TE från ansvaret 
för handlingarna. Granskningstid B är tio (10) arbetsdagar. 

All kopiering och plottning i det fortsatta projekteringsarbetet skall ingå i 
entreprenaden. 

Relationshandlingar 

Relationshandlingar och drift- och underhållsinstruktioner skall upprättas och läggas 
upp på Projectplace till B senast tio (10) arbetsdagar innan slutbesiktning.  

Relationshandlingar skall utvisa den slutliga utformningen av mark och byggnad och 
utformas enligt respektive AMA. 

Omfattning och utförande skall ske enligt respektive teknisk beskrivning. 

 

Övriga handlingar  

TE skall omgående meddela beställaren om upptäckt felaktighet i handling. 
Beträffande svarstid se AFD.241. 

 

Instruktioner för drift och underhåll  

TE skall till B överlämna instruktioner för drift och underhåll tio (10) arbetsdagar innan 
slutbesiktning. Om så inte sker ansvarar entreprenören för driften tills handlingarna 
godkänts av B. Se även AFD.713.   

Handlingarna skall vara skrivna på svenska.  

Se vidare respektive teknisk beskrivning.  

AFD.26 Information 

AFD.262 Beställarens informationsverksamhet 

Information till fastighetsägare, boende och allmänhet sker i samråd med 

Beställarens projektledare: 

Carolina Ilestam – Projektenheten, Lomma kommun 

Växelnummer:  040-641 10 00 

 

Information lämnas till massmedia: 

Beställarens ansvarige för kontakter med massmedia är:  

Mattias Persson, Teknik- och fastighetsavdelningen, Lomma kommun 

Växelnummer: 040 - 641 10 00  
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AFD.263 Information till fastighetsägare, boende m fl 

Vid arbete som påverkar boende, trafikanter, hyresgäster, näringsidkare mm skall TE 
normalt informera om skriftligt minst fem (5) dagar före det att arbetena påbörjas. 
Detta gäller ej vid arbete av akut karaktär eller där arbetet behöver påbörjas 
omgående. 

TE skall på anfordran medverka vid möten med fastighetsägare, näringsidkare, 
boende m fl för information om entreprenadens genomförande. Möte kan komma att 
genomföras helgfria vardagar efter kl. 17:00. Särskild ersättning utgår ej. 

Det åligger TE att informera och samråda med berörda fastighetsägare om arbeten i 
anslutning till tomtgränser innan några arbeten påbörjas.  

Om risk för påverkan på fastighet föreligger, ska TE träffa överenskommelse med 
berörd fastighetsägare om lämplig arbetsgång och erforderliga skydds- eller 
återställningsåtgärder. Alla kostnader för information, samråd och åtgärder åvilar TE. 

AFD.264 Information till väghållare m fl 

TE ska meddela väghållaren om arbeten som kan vara till hinder för trafiken. 

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d 

Underrättelser enligt ABT 06 kap. 2 § 10 skall lämnas skriftligen. Se även AFD.23 

AFD.28 Entreprenörens kontroll 
TE skall avtala rätt för B till kontroll hos underentreprenörer och leverantörer som TE anlitar. 

All redovisning av provresultat ska ske genom att gränsvärden anges och att det 
antecknas om resultatet är godkänt eller icke godkänt. 

B äger rätt att själv prova material m m som ingår i anläggningen. 

TE ska i förväg meddela när provning ska utföras och ge B möjlighet att närvara vid de 
provningar som TE ska utföra. 

AFD.3 Organisation 

AFD.31 Beställarens organisation 

AFD.311 Beställarens ombud 

Beställarens ombud under entreprenadtiden är: 

Bengt Strengbom - Projektenheten LK 

Växelnummer: 040-641 10 00 

AFD.312 Beställarens projektledare m fl 

Beställarens projektledare är: 
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Carolina Ilestam - Projektenheten LK 

Växelnummer: 040-641 10 00 

AFD.313 Beställarens kontrollant 

Meddelas vid startmöte. 

AFD.314 Beställarens kvalitetsansvarige 

Beställarens kvalitetsansvarige är: 

Carolina Ilestam – Projektenheten LK 

Växelnummer: 040-641 10 00 

AFD.315 Beställarens miljöansvarige 

Beställarens miljöansvarige är: 

Carolina Ilestam – Projektenheten LK 

Växelnummer: 040-641 10 00 

AFD.32 Entreprenörens organisation 

TE ska tillhandahålla platschef med kompetens och erfarenhet som motsvarar 
arbeten i denna entreprenad, vad gäller innehåll, omfattning och kvalitet. 

Den av anbudsgivare föreslagna platsorganisation får inte utan B:s godkännande 
ändras. 

AFD.321 Entreprenörens ombud 

Anbudsgivare ska i anbudsformulär namnge den person som utses till ombud för 
entreprenaden. 

AFD.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl 

Anbudsgivare ska i anbud namnge den person som utses till platschef för 
entreprenaden.  

Platschefs lämplighet styrks genom CV som innefattande minst två personliga 
referensuppdrag av samma innehåll, omfattning och kvalitet som detta projekt, 
utförda under de senaste fem åren samt referenskundens kontaktperson med namn, 
e-post och telefonnummer ska framgå enligt AFB.52.  

AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige 

Anbudsgivare ska i anbudsformulär namnge den person som utses till 
kvalitétsansvarig för entreprenaden. 
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AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige 

Anbudsgivare ska i anbudsformulär namnge den person som utses till miljöansvarig 
för entreprenaden 

AFD.33 Möten 

TE är skyldig att låta sig, utan kostnadsersättning, representeras vid 
informationsmöten och andra möten som påkallas av B. 

AFD.331 Startmöte 

B kallar till startmöte som hålls i Lomma kommunhus. 

Startmöte enligt ABT 06 kap. 3 § 2 skall hållas innan entreprenaden påbörjas. Vid 
startmötet skall beställare, entreprenör, byggledning och projektörer delta.   

Vid startmötet skall entreprenören bl.a. redovisa:  

- Förslag till miljöplan  

- Förslag till kvalitetsplan  

- Förslag till arbetsmiljöplan med riskinventering  

- Förslag till tidplan  

- Förslag till betalningsplan  

                            Respektive part svarar för egna kostnader i samband med möte. 

AFD.332 Projekteringsmöten 

Med ändring av ABT 06 kap. 3 § 3 gäller att TE skall föra protokoll från 
projekteringsmöten.  

Krav på skriftlighet är inte uppfyllt genom anteckning i dessa protokoll. 

Beställarens ombud, byggledare samt kontrollanter skall kallas till samtliga 
projekteringsmöten och ges möjlighet att närvara. TE skall hålla härför erforderlig 
lokal. 

AFD.333 Byggmöten 

Byggmöten kommer att hållas på arbetsplatsen. B kallar till och protokollför 
byggmöte, minst en gång per månad. TEs arbetsplatsansvarig eller ombud ska 
närvara, vid behov kallas även under- och sidoentreprenör(-er) till mötet. Parterna 
svarar för sina egna kostnader. 

TE ska tillhandahålla och bekosta lokal för byggmöten. 

TEs ombud, eller av denne befullmäktigad, ska justera protokollet vid nästkommande 
möte. Anmärkningar införes i nästkommande protokoll. 
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AFD.338 Övriga möten 

Övriga möten hålls vid behov. 

AFD.34 Arbetsledning och anställda 

Arbetsledning som utför arbeten åt beställaren på plats skall kunna läsa, skriva och 
förstå svenska. TEs egna eller anlitade UE skall ha erforderlig yrkesutbildning och skall 
kunna uppvisa yrkesbevis på anfordran. 

TE skall bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller för 
TE gällande kollektivavtal. 

TE är skyldig att i avtal med underentreprenör inta ovannämnda villkor. 

TE skall på förfrågan kunna lämna uppgift om antalet anställda och om kollektivavtal 
är tecknat för ifrågavarande arbete samt andra uppgifter som kan erfordras i det 
särskilda fallet. 

Skulle TE brista i fullgörande av detta åtagande äger B rätt att häva avtalet. 

TEs anställda skall, utan särskild ersättning från B, deltaga i informationsmöten, som 
påkallas av B. 

AFD.341  Projekteringsledning  
TE skall, under entreprenadens genomförande hålla projekteringsledning med för arbete 
lämplig erfarenhet, lämplighet, kompetens och utbildning.  

AFD.342 Arbetsledning 

TE skall hålla sakkunnig arbetsledning för entreprenadens utförande. TE skall hålla 
namngiven arbetsledare för entreprenaden. Denne arbetsledare skall under arbetstid 
vara tillgänglig, t ex via mobiltelefon för beställarens personal. Utbyte av 
arbetsledning får endast ske efter samråd med B.  

Arbetsledning samt säkerhetspersonal ska behärska svenska språket i tal och skrift. 

Arbetsledning som arbetar med tappvatten-, avloppsvatten- och värmeinstallationer 
skall ha branschlegitimation för Säker Vatteninstallation. 

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, 
ID06 

Text i AMA utgår och ersätts med: 

ID06, Allmänna bestämmelser för anslutning av Användarföretag till ID06-systemet 
(”ID06s Allmänna bestämmelser”), punkt 4.2 Villkor för arbetsplatser där ID06-
systemet används, gäller för entreprenaden. 

ID 06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning gäller för 
entreprenaden, se www.id06.se. 

http://www.id06.se/
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AFD.345 Elektronisk personalliggare 

TE ska överta beställarens samtliga skyldigheter avseende elektronisk personalliggare 
enligt 39 kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ Skatteförfarandelagen. 

Det åligger därvid bland annat TE att fullgöra följande: 

⁻ att anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas 

⁻ att tillhandahålla utrustning (t.ex. läsare eller mobiltelefon med en applikation 
som stödjer dokumentation av identifikationsuppgifter) så att en elektronisk 
personalliggare kan föras 

⁻ att hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket 

⁻ att anmäla till Skatteverket när byggverksamheten är avslutad 

AFD.35 Underentreprenörer 

TE är skyldig att använda UE till sådana arbeten han inte själv har erforderlig 
kompetens och kvalificerad personal. 

Entreprenör skall ställa samma krav på UE som han anlitar inom denna entreprenad, 
som de krav som ställs på anbudsgivare för detta arbete.  

Utbyte av angiven UE får inte ske utan beställarens skriftliga medgivande. Anlitande 
av UE eller konsult innebär inga inskränkningar i TEs ansvar för entreprenaden. 

TE får endast anlita sådan UE eller konsult som uppfyller kraven enligt AFB.511 
Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet, och AFB.52 Prövning av 
anbudsgivares lämplighet. Det åligger TE att kontrollera dessa uppgifter. 

AFD.36 Beställarens kontroll 

Beställaren ämnar, utöver TEs egenkontroll, utföra kontroll under hela 
entreprenadtiden.  

Intyg och protokoll över föreskrivna provningar eller mätningar samt egenkontroll och 
egenprovning skall lämnas till beställaren snarast efter provningen eller mätningen 
och skall föreligga senast vid slutbesiktningen och är en förutsättning för att 
entreprenaden skall kunna godkännas. 

AFD.37 Samordning 

AFD.371   Samordning av arbeten  
  

Med ändring av ABT 06 kap. 3 § 9 föreskrivs att:  

TE skall svara för samordning med SE och övriga inom arbetsområdet pågående 
verksamheter som enligt ovannämnda paragraf åvilar B.   
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TE skall samordna sina arbeten med övriga UE:s arbeten så att utförande och 
färdigställande av samtliga entreprenörers arbete kan ske inom förskriven tid. TE skall 
därutöver ansvara för samordning med sidoentreprenörer mm enligt AFD.131.  

AFD.38 Dagbok 

Digital dagbok skall föras på branschorganisationernas formulär. Dagboks 
innehåll redovisas för beställaren veckovis och läggs upp på Projektplace. 

Dagboken skall vara gemensam för samtliga entreprenörer. B:s påskrift bekräftar 
endast delgivning av dagbok. 

AFD.4 Tider  

AFD.41 Tidplan 

TE ska upprätta samordnad detaljerad projekterings- och produktionstidplan. Tidplan 
skall godkännas av B. TE reviderar vid behov tidplanen.  

Tidplanen ska tillhandahållas beställaren före arbetenas påbörjande och senast vid 
första byggmötet. 

Tidplan skall detaljerat redovisa de olika delarbetenas inbördes beroende, skall 
innehålla tider för B granskning och skall justeras och kompletteras under arbetets 
gång efter verkliga förhållanden och uppfylla kontraktstider. 

Av TE avstämd tidplan skall lämnas till beställaren två dagar före varje byggmöte och 
skall vara avstämd i samband med varje byggmöte.  

AFD.42 Igångsättningstid 

TE kan påbörja arbetet efter erhållen skriftlig beställning och erhållet startbesked i 
enlighet med beslut om anmälan om vattenverksamhet och beslut om dispens 
strandskydd. Tidigast igångsättningstid 2023-09-04.    

AFD.45 Färdigställandetider 

Kontraktsarbetena i sin helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning 
senast 2024-04-30.   

AFD.46 Förändring av kontraktstiden 

Med ändring av ABT 06 kap. 4 § 2 föreskrivs följande: 

Ändringar och tilläggsarbete intill 10 % av kontraktssumman, normalt fördelade under 
kontraktstiden, skall inte medföra förlängning av färdigställandetiden.  

Underrättelse om hinder enligt ABT 06 kap. 4 § 4 skall lämnas skriftligen. 
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AFD.47 Garantitid 

AFD.471  Garantitid för entreprenaden 

Garantitid för entreprenaden enligt ABT 06 kap. 4 § 7. 

AFD.472 Särskild varugaranti 

Garantisedlar överlämnas till B i samband med slutbesiktning. Samtliga 
garantiutfästelser skall vara förtecknade med uppgift om garantigivares namn, adress 
och telefonnummer samt tidpunkt för respektive garantis utgång.   

Garantiutfästelserna skall vara utställd eller transporterade på beställaren.   

Överlämnande av garantiutfästelse inskränker inte TE:s ansvar.   

Garantitiden skall gälla från och med godkänd slutbesiktning.                       

I övrigt skall TE överlämna garantiutfästelser enligt branschpraxis från respektive 
tillverkare. 

AFD.5 Ansvar och avhjälpande 
TE är under entreprenadtiden ensam ansvarig för skador som kan drabba inom eller i 
anslutning till arbetsområdet befintliga byggnader, ledningar, föremål eller personer till följd 
av TEs eller dennes UEs eller leverantörers åtgärder eller underlåtenhet, oavsett om 
vårdslöshet föreligger eller inte. 

AFD.51 Vite  
Nedan angivna viten skall utgå oberoende av varandra. 

AFD.511 Vite vid försening 

Vid försening är beställaren berättigad att av TE erhålla vite med ett belopp 
motsvarande 1 % av kontraktsumman för varje påbörjad vecka, varmed 
färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjt. 

AFD.518 Övriga Vite 

Med ändring av ABT 06 kap. 5 § 11 föreskrivs följande: 

Vite vid uteblivet avhjälpande av fel 

Vid uteblivet avhjälpande av fel ska TE ersätta Bs kostnader för att avhjälpa, jämte 
beställarens eventuella skada pga. Felet samt utge vite med belopp motsvarande 20 
% av beställarens kostnad för att avhjälpa fel. 

Vite vid skada på vegetation 

Uppkomna skador på befintliga träd ersätts enligt SLU ”Ekonomisk värdering av 
återanskaffningskostnaden för träd” - Alnarpsmodellen 2.1 
(http://www.tradvardering.nu). Vid skada som ej anmäls omedelbart till byggledare 
fördubblas vitesbeloppet. 

http://www.tradvardering.nu/
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I övrigt skall bestämmelsen gälla oförändrad. 

AFD.53 Ansvar mot tredje man 

ABT 06 kap. 5 § 13 skall gälla med följande tillägg:  

TE ansvarar för att erforderliga åtgärder vidtages inom hela arbetsområdet för att 
förhindra olycksfall, i samband med arbetenas utförande, drabbar tredje man. 

Inhägnader, avstängningar, skyddsstaket och övriga åtgärder skall anpassas till vad 
som krävs för allmän säkerhet.  

TE ska beträffande skadeståndsskyldighet gentemot tredje man, om B så påfordrar, 
även utföra den utredning kring ansvarsfrågan och ersättningens storlek som kan 
erfordras. Resultatet av utredningen ska meddelas beställaren inom en månad efter 
att ärendet översändes till TE. 

AFD.531 Syn inom närliggande område 

Syn av närliggande anläggningar skall ske i samband med syn före påbörjande av 
arbete samt efter arbetes färdigställande. TE kallar till syn och upprättar 
syneprotokoll, inkl fotodokumentation i färg.  

Protokoll från syn skall innehålla en beskrivning av områdets skick, för byggnad och 
anläggning skall särskilt anges förekomst av sprickor och dylikt, B justerar protokoll. 
Vardera parten svarar för sina kostnader.  

Syn ska utföras löpande efter att sidoentreprenader har lämnat området och avslutat 
sina åtagande. Inga ytor får tas i anspråk innan syn är utförd. Syn utförs i samråd med 
B och SE. 

AFD.54 Försäkringar 

Av försäkringsbevis ska framgå att TEs försäkringar minst motsvarar den 
basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet 
som framgår av bilaga 1 i AMA AF 12: "Byggandets Kontraktskommittés beskrivning av 
minimiomfattning för allriskfösäkring och ansvarsförsäkring för 
entreprenadverksamhet. enligt 5:22". 

Kopia på gällande försäkringsbevis skall överlämnas till beställaren före arbetenas 
påbörjande. 

Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till beställaren en vecka före det 
försäkringen går ut. 

Till anbudet skall bifogas bevis på gällande ansvarsförsäkring.   

AFD.541 Försäkringar under garantitiden 

Med tillägg till ABT 06 kap. 5 § 23 gäller att entreprenörens försäkringar skall tecknas 
och vidmakthållas, så att de gäller under garantitiden och intill dess fel noterade vid 
garantibesiktningen har avhjälpts. 
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AFD.545 Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada 

TE skall teckna ansvarsförsäkring för beställarens ansvar vid miljöskada så kallad 
byggherreansvarsförsäkring. Försäkringen skall gälla under entreprenad- och 
garantitiden och gälla för ett försäkringsbelopp av minst 200 basbelopp. Självrisken 
skall vara högst tre basbelopp. 

AFD.55 Ansvar för brandskydd 

TE övertar beställarens brandskyddsansvar. 

TE skall efter anfordran uppvisa intyg över av berörd personal genomgången 
utbildning.  

Brandsläckningsutrustning skall i erforderlig omfattning finnas lätt tillgänglig på 
arbetsplatsen.   

Vid avslutade arbete som kan innebära brandrisk skall särskild bevakning ske.  

AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten 

Förebyggande åtgärder som finns i Svenska Brandförsvarsföreningens skrift Heta 
Arbeten skall följas.  

TE skall informera sig om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller för brandfarliga heta 
arbeten avseende de försäkringar som berörs av entreprenaden. Vid brott mot dessa 
säkerhetsföreskrifter svarar TE för självrisker och andra kostnader inklusive 
följdskador som drabbar beställaren.   

Den personal hos TE som kan komma att arbeta med så kallade "Heta arbeten" skall 
ha erforderlig utbildning, minst motsvarande Sv. Brandförsvarsföreningens (SBF) 
behörighetsutbildning för avsett arbete och erfarenhet vad avser brandskydd. Med 
heta arbeten menas alla arbeten som kan framkalla brand.  

AFD.5511 Beställarens tillståndsansvarig 

B överlåter tillståndsansvaret till TE. 

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 

TE ska namnge person som ska vara tillståndsansvarig i entreprenaden, senast vid 
första byggmöte.  

AFD.5513 Samordning av tillståndsansvariga 

TE är samordningsansvarig. Entreprenörens samordningsansvarige skall namnges före 
entreprenadens igångsättning. 
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AFD.57  Avhjälpande   

AFD.58  Ansvar efter garantitiden 

AFD.6 Ekonomi 

AFD.61 Ersättning 

Anbudssumma skall motsvara alla med arbetena förbundna kostnader för i mening av 
ABT 06 mening färdiga arbete.  

Rese- och traktamentskostnader skall vara inräknade i såväl anbudssumman som 
offererat timpris. Särskild ersättning utbetalas inte.  

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 

Kostnadsreglering sker enligt något av följande alternativ enligt beställarens val:  

1. Enligt à-priser som skall avse samtliga kostnader inkl. kostnader för räntor och 
administration samt vinst, för i kontraktshandlingarnas mening färdigt arbete.  

2. Överenskommet fastpris.   

3. Självkostnadsprincipen (löpande räkning) enligt ABT 06 kap. 6 § 9 och 10.  

 

Med ändring av ABT 06 kap 6 § 9  

Då värderingen av tillkommande arbeten sker enligt självkostnadsprincipen ska TEs 
ersättning för: 

Mom 2 Arbetsledning vara 10 % av det under punkt 1, 4 och 7 
angivna kostnaderna. 

Mom 5 Underentreprenader vara 5 % 
på underentreprenörens kostnader. 

Mom 8a)  Entreprenörarvode vara 12 %.  
av de under punkt 1, 2, 4, 6 och 7 angivna kostnaderna. 

Mom 8b) Entreprenörarvode vara 0 % 
av de under mom 1–4 och mom 6–7 angivna kostnaderna. 

I timpriser ska allt ingå utom för i mom. 1, 5 och 7 angivna kostnader. Vid ersättning 
enligt självkostnadsprincipen erhåller TE ersättning för tippavgifter utan påslag. 

ÄTA-arbeten skall för att berättiga till ersättning beställas i enlighet med vad som 
framgår ovan under AFD.23. 

Mindre hjälpmedel skall ingå i avtalat timpris för arbetare.   

Angivna påslag skall gälla även mellan TE och UE samt mellan UE och dennes UE. 

För att ersättning för förändringar eller förtydligande i samband med 
detaljprojektering skall utgå till TE, skall B underrättas innan beslut fattas.  
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AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 
Indexreglering skall ej ske. 

AFD.615 Slutavräkning 
TEs slutavräkning av i kontraktet ingående ÄTA-arbeten (ändrings-, tilläggs- och 
avdragsarbeten) skall lämnas senast 1 månad (30 dagar) efter godkänd slutbesiktning till B. 

Se även AFD.518 Övriga viten. 

AFD.62 Betalning 

Betalning sker mot korrekt faktura, som förfaller till betalning 30 dagar efter att 
beställaren mottagit fakturan. Fakturering får ske högst en gång per månad på 
godkänd del av betalningsplan.   

Expeditions-, fakturerings- och påminnelseavgifter får inte debiteras.  

Ränta på innestående belopp utbetalas inte.  

AFD.622 Betalningsplan 

Kontraktssumman erläggs enligt prestationsbunden eller tidsbunden betalningsplan. 
Betalningsplan är inte giltig innan den godkänts av beställaren.  

Betalningsplan skall upprättas enligt grunderna i ABT 06 kap. 6 § 12 andra stycket.  

Särskild post i betalningsplanen skall avse överlämnande av följande godkända 
handlingar frånTE:  

- Upprättad projektanpassad kvalitets- och miljöplan med egenkontroll: 100 
000 kr.  

- Dokumentation som skall vara överlämnad vid slutbesiktning: 300 000 kr. 

- Relationshandlingar: 200 000 kr.  

AFD.623 Förskott 

Förskott beviljas inte. 

AFD.624 Fakturering 

Faktura ska innehålla uppgift om innehav av F-skattesedel. 

Fakturering sker högst en gång per månad baserat på uppmätt arbete, samt efter 
arbetenas färdigställande och godkännande. Fakturan betalas inom 30 dagar netto 
från fakturans ankomstdag till LK. Expeditions-, fakturerings- och påminnelseavgift får 
ej debiteras. ÄTA arbeten faktureras efter av B godkänd kostnadssammanställning.  

E-faktura skickas till LK: 

GLN-kod: 7362120001064 

Org.nr: 212000-1066 
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VAN-operatör: Inexchange 

ID nr: 47104 

Märkning: T-bryggan, Lomma  

På fakturor används av B meddelad märkning och ID nr. På fakturor ska anges tidigare 
fakturerat belopp. 

Kostnader för ÄTA-arbeten som ersätts efter självkostnad ska specificeras och redovisas på 
särskild faktura till LK. 

Slutfakturering sker efter godkänd slutbesiktning och när fel från slutbesiktningen är 
åtgärdade. På sista fakturan till skall det anges att det är en slutfaktura. Innan fakturering får 
ske ska TE ha fått Bs godkännande på ett av TE redovisat fakturaunderlag. Fakturor får ej 
föras över till annan part utan Bs medgivande. 

AFD.63 Säkerhet 

AFD.631 Säkerhet till beställaren 
TE skall ställa säkerhet enligt ABT 06 kap. 6 § 21 i form av bankgaranti. Säkerheten får inte 
vara tidsbunden.  

Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 21 föreskrivs att TE själv ansvarar för att återkalla lämnad 
säkerhet till beställaren när samtliga åtaganden enligt avtal är slutförda. Om så inte sker 
svarar TE för de kostnader som kan uppstå då säkerheten inte blir återlämnad i tid. 

AFD.7 Besiktning 

AFD.71 Entreprenadbesiktningar 

AFD.712 Förbesiktning 

Delar av entreprenaden kan komma att förbesiktigas i deletapper allt eftersom de 
öppnas. Uppdelning sker i samråd med B. Utförda syner skall antecknas i dagbok och i 
byggmötesprotokoll. 

AFD.713 Slutbesiktning 

TE skall genom anmälan begära slutbesiktning senast fjorton (14) dagar i förväg.  

Förutsättningar för att slutbesiktning skall påbörjas är att: 

- Kontraktsarbetena är avslutade. 

- Sammanställd dokumentation av kvalitetssäkring skall vara överlämnad. 

- Relationshandlingar samt drift- och underhållsinstruktioner är överlämnade 
och godkända av B.  

- Dokumenterad nöjdförklaring från markägare, väghållare och fastighetsägare 
efter återställandet av tillfälliga vägar och planer samt ianspråktagen mark. 
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AFD.714 Garantibesiktning 

Med ändring av ABT 06 kap. 7 § 3 föreskrivs att det åligger TE att kalla till 
garantibesiktning av entreprenaden senast en månad före garantitidens utgång. Om 
garantibesiktningen på grund av försenad kallelse från TE inte sker inom fastställd tid, 
förlängs garantitiden i motsvarande utsträckning.  

Med tillägg till ABT 06 kap. 7 § 11 föreskrivs att om fel kan hänföras till utförande som 
genom kvalitetsstyrningsverifikationer och dokumenterade egenkontroll påstås vara 
kontraktsenligt utförda, får talan under garantitiden föras beträffande sådana fel, 
även om dessa inte konstaterades vid slutbesiktningen.  

Garantibesiktning ska göras efter 2 år och 5 år.  

AFD.716 Efterbesiktning 

Fel påtalade vid slut- resp. garantibesiktning skall efterbesiktigas efter åtgärdande. TE 
kallar. 

Beställarens merkostnad för att med egen eller inhyrd personal säkerställa att 
besiktningsanmärkningarna blir åtgärdade kommer att debiteras TE. Detta gäller även 
för besiktningar som inte kan utföras eller avslutas på avsett sätt.  

AFD.718 Besiktningsman 

Besiktningsman utses av B. 

AFD.8 Hävning 

Med tillägg till vad som anges i ABT 06 kap. 8 § 1 gäller följande: 

Finner part att omständighet uppstår som innebär, eller kan leda till, att uppdrag inte 
kan fullgöras enligt de villkor som anges i avtalet skall motparten utan dröjsmål 
meddelas därom. Om sådan avvikelse konstaterats förbinder sig parten att 
omedelbart åtgärda de aktuella felen. 

För det fall där part inte visar sig uppfylla villkor i avtalet som är av väsentlig 
betydelse, och de aktuella bristerna inte åtgärdas på ett godtagbart sätt efter skriftlig 
erinran vid två (2) tillfällen, med skälig tid däremellan, äger motparten rätt att häva 
avtalet.  

Följande punkter skall anses utgöra villkor i avtalet avseende vilka avvikelser alltid 
skall anses utgöra brister av väsentlig betydelse (uppräkningen nedan begränsar inte 
parts rätt att häva avtalet till följd av andra brister av väsentlig betydelse). Beställaren 
äger därför i samtliga fall rätt att häva avtalet om;  

- TE eller UE inte fullgör sina åtaganden avseende skatter eller sociala avgifter 
som åvilar TE eller UE eller om övriga omständigheter som uppräknas i 13 kap. 
1 och 2 §§ LOU föreligger avseende TE, UE eller företrädare för dessa. 



 Dokument  

 

Sidnr 

 

AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 44(50) 
Handläggare 

Carolina Ilestam 
Projektnamn Projektnr 

Långa bryggan, Bjärred 

Utförande av ny bryggkonstruktion samt rivning bef. brygga.  

Mark- och landskapsarbeten 

  

1836 
Datum 

2023-01-27 
Status 

sdf 

Ändr.dat Bet 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG   

Kod Text   

 

 

AMA Beskrivningsverktyg © AB Svensk Byggtjänst 2012 

 

- TE eller dennes UE brister i fullgörande att bedriva sin verksamhet så att den 
innebär ett väsentlig åsidosättande av lag (på annat sätt än punkten ovan).  

- TE överlåter rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet utan beställarens 
skriftliga medgivande. 

- TE inte längre kan fullgöra avtalat åtagande genom att en eller flera i avtalet 
upptagna personer inte längre kan fullfölja sitt uppdrag och TE inte kan 
erbjuda lämplig ersättare med erforderliga kvalifikationer i enlighet med vad 
som stadgas i avtalet samt tillhörande handlingar.  

- Avtalet har varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 17 kap. 9–14 
§§ LOU, 

- TE vid tidpunkten för beslutet att tilldela kontraktet eller att ingå avtalet 
befann sig i någon av de situationer som avses i 13 kap. 1 § LOU och borde ha 
uteslutits från upphandlingen enligt den bestämmelsen,  

- Europeiska unionens domstol i ett förfarande enligt artikel 258 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) finner att Sverige, genom 
att låta den upphandlande myndigheten ingå kontraktet eller Avtalet, 
allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt fördraget avseende Europeiska 
unionen, EUF-fördraget eller Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om 
upphävande av direktiv 2004/18/EG. 

- Om rättelse inte vidtas inom skälig tid alternativt flertalet avvikelser 
uppmärksammas vid en och samma kontroll, med beaktande av vad som 
framgår av Bilaga arbetsrättsliga villkor. 

Hävande part äger rätt till skadestånd i enlighet med ABT 06. 

AFD.9 Tvistelösning 

Med ändring av ABT 06 kap. 9 § 1 föreskrivs att tvist rörande tolkning och tillämpning 
avtalet skall avgöras av svensk allmän domstol i Lunds tingsrätt och enligt svensk lag.  

AFD.91 Förenklad tvistelösning 

AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 

TE skall anskaffa och bekosta erforderliga allmänna hjälpmedel och arbeten för 
entreprenaden om ej annat anges i detta avsnitt. 

AFG.1 Etablering av arbetsplats 

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel 

Placering av allmänna hjälpmedel ska ske efter samråd med B och Räddningstjänst.  
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Ytor för uppläggning av material, uppställning av bodar o. dyl. inom arbetsområdet 
skall vara inhägnade och skyddade enligt entreprenörens ansvar. Se även AFG.316. 

AFG.111 Placeringsritning som upprättas av entreprenören 

TE ska upprätta ritning, APD-plan, för placering av såväl egna som 
underentreprenörers allmänna hjälpmedel. 

Placeringsritning skall godkännas av beställaren innan etablering får påbörjas.  

Vid utnyttjandet av gatumark eller annan allmän mark ombesörjer och bekostar TE att 
erforderliga tillstånd inhämtas från berörd myndighet. TE svarar för eventuella 
kostnader för nyttjandet. 

AFG.12 Bodar 

TE håller bod för eget arbete. Eventuellt tillfälligt bygglov söks och bekostas av TE.  

AFG.1244 Plats i kontorsbod för beställaren. 

TE håller rökfri kontorsbod på arbetsplatsen för byggmöten. 

AFG.13 Tillfällig väg och plan 

Följande villkor gäller för byggtrafik inom och utanför arbetsområdet: 

TE får för transporter utnyttja befintliga vägar till arbetsområdet. 

TE svarar för anordnandet och bekostandet av tillfällig väg och plan för sina egna 
arbeten. Planläget för provisoriska vägar fastställs i samråd med B.  

Transporter till/från fastigheter i anslutning till arbetsområdet får ej hindras. 

Alla kostnader för ev. omskyltning, trafikdirigering, skyddsanordningar, provisoriska 
körinfarter, kör- och gångbryggor m m skall bekostas av TE. Häri inräknas även särskilt 
upptextade upplysningstavlor, vilka kan komma att beordras av B. Även erforderlig 
vinterväghållning på icke återlämnade gator skall ingå i TEs åtagande. 

TE svarar för de tillfälliga förbifarter som krävs så att kontinuerlig trafik kan passera 
arbetsområdet. 

Skador, som uppstår på befintliga vägar, gator m m på grund av TEs arbeten eller 
transporter, repareras genom TEs försorg. 

Mark, som TE tagit i anspråk för upplagsplatser, provisoriska vägar o.d. återställs i sitt 
förutvarande skick. Provisoriska vägar till och inom arbetsområdet borttas av TE efter 
arbetenas färdigställande. 

AFG.14 Tillfällig el- och va-försörjning 

För det fall tillfällig El- eller VA-försörjning erfordras för TE’s arbeten åvilar det TE att 
själv anordna sådan samt att svara för kostnaderna.  
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AFG.141 Tillfällig elförsörjning  
 TE skall ombesörja och bekosta tillfällig elförsörjning.  

AFG.142  Tillfällig VA-försörjning  
 TE skall ombesörja och bekosta tillfällig VA-försörjning.  

AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla 

AFG.17 Tillfällig flaggstång 

Tillfällig flaggstång får sättas upp inom arbetsområdet med TEs namn alternativt logga 
på TEs bekostnad. Den skall vara fastsatt på avsedda fundament och alltid vara 
lodräta. 

AFG.2 Inmätning och utsättning 

All inmätning och utsättning i entreprenaden ska utföras och redovisas i 

koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH2000. All utsättning och 
inmätning ombesörjes och bekostas av TE. B tillhandahåller stompunkter. 

Inrapportering av stompunkter som raserats under byggtiden åligger TE att göra till B. 
TE bekostar därefter återsättning. 

AFG.21 Mätutrustning 
Provning och kontroll av instrument och kompletterande utrustning skall utföras enligt SIS- 
TS 21143:2013. Instrument och övriga mätdon skall vara avstämda mot de noggrannhetskrav 
som föreskrivna toleranskrav föranleder. 

AFG.22  Inmätning 

AFG.23  Utsättning  

AFG.3 Skydd m m 

AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m 
TE skall skydda befintliga/närliggande byggnader och byggnadsdelar i erforderlig omfattning 
dels med avseende på skaderisk dels med avseende på störningsrisk för verksamhet och 
boende i närheten.  

Planer inom och utom arbetsområdet samt kringliggande byggnader och planer skall skyddas 
i erforderlig omfattning. 
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AFG.311 Skydd av arbete 

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m 
TE ska i god tid och senast två (2) veckor innan arbetena påbörjas skriftligen hos 
ledningsägaren, med kännedomskopia till B, begära utsättning av ledningarna. TE ska vidta 
de åtgärder som är nödvändiga för att skydda närbelägna polygon- och fixpunkter. Skada på 
mätpunkt ska utan dröjsmål anmälas till B.  

AFG.313 Skydd av vegetation 

TE skall välja arbetsmetoder, maskiner och redskap så att inte skador vållas på växter 
och mark som skall bevaras. 

TE skall fackmannamässigt skydda träd, buskar och annan vegetation som skall 
bevaras. Detta gäller i förekommande fall såväl stam som rotzon. 

AFG.314 Skydd av fornminne 

Vid eventuellt påträffande av fornlämningsliknande föremål, formationer e d ska 
arbetet avbrytas och B omedelbart underrättas. Arbetet får inte återupptas förrän 
tillstånd erhållits. B svarar för samtliga kostnader som uppkommit av arkeologiska 
undersökningar. 

AFG.315 Skydd av egendom 

TE ska bedriva arbetena så att olägenheter inte uppstår för fastighetsägare eller 
fastighet exempelvis genom buller, vibrationer, damm och nedstänkning vid spridning 
av bindemedel, salt etc. Åtgärder ska vidtas så att mark, grundvatten och vattendrag 
inte förorenas av oljor, bensin och liknande. 

Vid allt arbete såsom sprängning, packning o d, ska fastigheter som ligger inom 
bedömt riskavstånd för vibrationsskador besiktas. TE avgör vilka fastigheter som 
berörs. TE bekostar dessa besiktningar.  

TE utför de grundförstärkningar och andra anordningar, vilka är nödvändiga för att 
förhindra skador i närbelägna byggnader eller anläggningar. 

I det fallet att skada ändå uppstår svarar TE för samtliga kostnader i samband med 
återställande av byggnad, byggnadsdelar, inventarier mm till ursprungligt skick. Detta 
kan innebära nyanskaffning. 

AFG.316 Tillfällig inhägnad 

TE ska anordna tillfällig inhägnad av arbetsområde så att arbete kan utföras på ett 
betryggande sätt. B förbehåller sig rätten till affischering inom arbetsområdet och på 
tillfälliga inhägnader. 

Inhägnad får inte försvåra tillträde till intilliggande byggnader.  
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AFG.32 Skyddsanordningar 

Om TE för in farliga ämnen på arbetsplatsen, utför arbete eller använder maskiner 
som medför hälso- eller olycksrisk, skall denne i förväg informera ansvarig för 
samordning av arbetarskydd om detta samt anordna erforderligt skydd. 

TE skall utan särskild ersättning svara för alla avstängnings- och skyddsanordningar 
och svara för alla kostnader i samband med skador eller ersättningsanspråk, som kan 
uppkomma som följd av hans verksamhet enligt denna förfrågan. 

AFG.34 Bullerskydd 

Arbetena skall bedrivas så att inga onormala störningar uppkommer. 
Naturvådrsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplats (NFS 2004:15) skall 
följas. 

Bullrande arbeten får får inte utföras på helger och kvällar utan B´s skritliga 
godännande.  Bullrande och vibrerande arbeten får utföras mellan kl. 07:00-18:00 
vardagar enligt AFD.132 

AFG.35 Dammskydd 

Dammskydd ska utföras vid torka då dammspridning uppstår. Dammskydd ska utföras 
med vatten och dammskyddsmedel som inte ger miljöstörande påverkan. 

AFG.36 Begränsning av miljöstörande utsläpp 

Miljövänliga bränslen skall användas till motordrivna maskiner, fordon mm i enlighet 
med de krav som föreskrivs i miljödom. 

Miljövänliga arbetsmetoder skall i första hand användas. 

Förebyggande åtgärder för att undvika förorening ska åtgärdsplan vid olycka 
upprättas.  
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AFG.4 Leverans, transport m m 

AFG.41 Leverans av varor till arbetsplatsen 

AFG.42 Lossning 

AFG.423 Mottagningskontroll 

AFG.43  Transport inom arbetsområdet  

AFG.7 Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m m  

AFG.75  Väderberoende arbeten  

AFG.752 Snöröjning  

TE svarar för den snöröjning och halkbekämpning av det arbetsområde som erfordras för TEs 
arbete. 

AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m 

AFG.81 Länshållning 

Länsvatten ska avledas till av LK anvisat avlopp och erfoderlig åtgärd ska vidtas för att 
avskilja slam eller sand. Använda ledningar rensas och återställs i förutvarande skick. 

För att kunna utföra länshållning även under icke ordinarie arbetstid skall TE hålla 
personal i jourtjänst för ev. startande av pumpar o.d. 

Vid länshållning i siltiga jordarter skall filter utföras runt länshållningspunkt. 

All länshållning ska ingå i entreprenaden. Även länshållning som föranleds av 
vattenföring i befintliga ledningar som är otäta, uppdämda eller avgrävda 

AFG.82 Renhållning 

TE ska upprätta en plan för hantering av avfall. 

TE ska hålla gata, väg och dylikt som ligger utanför arbetsområdet ren från av TE 
orsakad nedskräpning, spill och dylikt. 

TE ska verifiera omhändertagande av avfall. 

Tippavgifter bekostas av TE.  

TE ska källsortera allt avfall som uppstår vid bygg- och rivningsarbete i enligthet med 
avfallsförordningen (SFS 2020:614). 

Om avtalad rengöring, städning och källsortering inte utförs har beställaren rätt att 
utföra arbetet på TEs bekostnad utan föregående uppmaning.  
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AFG.83 Städning och slutrengöring 

AFG.832 Slutrengöring 

AFG.85 Återställande av mark 

TE ska inhämta nöjdförklaring från markägare, väghållare och fastighetsägare efter 
återställandet av tillfälliga vägar och planer samt ianspråktagen mark. Om så inte sker 
äger B rätt att på TEs bekostnad eller genom avdrag slutföra TEs åtaganden. 


