
B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN,
FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

BB FÖRARBETEN

BBC UNDERSÖKNINGAR O D

BBC.1 Undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

BBC.2 Provarbeten
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

BBC.281 Förprovningspelare
Arbete mäts i antal installerade pelare och pelarnas totala inblandningslängd. Arbetet
ersätts dels per styck och dels per meter.

BBC.3 Undersökningar av anläggningar m m
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH
ÅTGÄRDER M M

BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

BCB.3 Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning och kabel

Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning och kabel,
korsningsvinkel 30°–90°
Arbete mäts i antal om aktuellt arbete inte ersätts med ett belopp.

Regeln gäller för korsning med befintlig ledning, ledningsstråk eller dylikt med
korsningsvinkel v 30°–90°, se figur MER BCB.3/1.

Om mått inte har angetts i handlingarna gäller Dy ≤ 0,4 m och b × h = 1,0 m × 0,4 m.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för återfyllning och packning kring befintlig ledning.
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FIGUR MER BCB.3/1. MÅTT FÖR LEDNING ELLER LEDNINGSSTRÅK SOM SKA ÅTGÄRDAS

TILLFÄLLIGT.

Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning och kabel,
korsningsvinkel < 30°
Arbete mäts i längd om aktuellt arbete inte ersätts med ett belopp.

Regeln gäller för korsning med befintlig ledning, ledningsstråk eller dylikt med
korsningsvinkel v < 30°, se figur MER BCB.3/1.

Om mått inte har angetts i handlingarna gäller Dy ≤ 0,4 m och b × h = 1,0 m × 0,4 m.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för återfyllning och packning kring befintlig ledning.

BCD OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG UPPLÄGGNING AV AVFALL
OCH FÖRORENADE MASSOR

BCD.1 Tillfällig uppläggning av förorenade massor
Arbete mäts i volym.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för

1. Vid Fall A transport till fyllning eller lager inom arbetsområdet.

2. Vid Fall B avlägsnande av massor.

Anmärkning
Transport av massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras mäts
och ersätts under CFC.3.

BCD.2 Tillfällig uppläggning av avfall
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.
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BD SANERINGSARBETEN

BDB SANERINGSARBETEN I MARK, ANLÄGGNING O D

BDB.11 Sanering, efterbehandling av uppgrävda massor eller avfall
Arbete mäts i volym.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för

1. Vid Fall A transport till fyllning eller lager inom arbetsområdet.

2. Vid Fall B avlägsnande av massor.

Anmärkning
Transport av massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras mäts
och ersätts under CFC.3.

BDB.12 Sanering, efterbehandling i mark utan uppgrävning
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

BDB.13 Sanering i rörledning m m
Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel
Längd som mäts är längd av rörledning.

BDB.14 Sanering av vatten i mark
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

BEB FLYTTNING

BEB.1 Flyttning av anläggning
Arbete mäts i antal.

BEB.1103 Flyttning av enheter bestående av stängsel, staket, räcke med
fundament, stolpe e d
Arbete mäts i längd.

BEB.114 Flyttning av stängsel, staket o d
Arbete mäts i längd.

BEB.13 Flyttning av spåranläggning

Spår
Arbete mäts i längd.
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Komplettering av mätregel
Längd som mäts är längd av spår bestående av dubbla räler, spårmeter.

Växlar och spårkorsningar, bangårdsutrustningar
Arbete mäts i antal.

BEC DEMONTERING

BEC.1 Demontering av anläggning
Arbete mäts i antal.

BEC.11 Demontering av ledning m m
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

BEC.12 Demontering av väg, plan o d
Arbete mäts i area.

BEC.122 Demontering av stödkonstruktion m m
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

BEC.1222 Demontering av stödmur
Arbete mäts i längd.

BEC.14 Demontering av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d
Arbete ersätts med ett belopp.

BEC.143 Demontering av mur, trappa o d
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

BEC.144 Demontering av mast, torn o d
Arbete mäts i antal.

BEC.1503 Demontering av enheter bestående av stängsel, staket, räcke
med fundament, stolpe e d
Arbete mäts i längd.

BEC.155 Demontering av stängsel, staket o d
Arbete mäts i längd.

BEC.156 Demontering av vägräcke
Arbete mäts i längd.

BEC.157 Demontering av kantstöd
Arbete mäts i längd.
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BEC.1583 Demontering av plattform på mark
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

BEC.1613 Demontering av räcken på bro
Arbete mäts i längd.

BEC.1618 Demontering av diverse anläggningskompletteringar till bro
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

BEC.171 Demontering av spår

Demontering av spår
Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel
Längd som mäts är längd av spår bestående av dubbla räler, spårmeter.

Demontering av räl
Arbete mäts i längd.

Demontering av sliper
Arbete mäts i antal.

BED RIVNING

BED.1 Rivning av anläggning
Arbete mäts i antal.

BED.1111 Rivning av hel rörledning
Arbete mäts i längd.

BED.1113 Rivning av stödkonstruktion för rörledning
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

BED.1121 Rivning av hel el- och telekabel
Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel
Längd som mäts för kabelstråk är längd av enskild kabel.

BED.12 Rivning av väg, plan o d
Arbete mäts i area.
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BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager

Anmärkning
Transport av massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras mäts
och ersätts under CFC.3.

BED.12141 Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken

Komplettering av mätregel
Area som mäts är verklig area.

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för längd för särskild åtgärd för att skarp avgränsning mellan riven och
kvarvarande yta ska erhållas.

BED.12148 Rivning, fräsning av diverse bitumenbundna konstruktioner
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

Anmärkning
Transport av massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras mäts
och ersätts under CFC.3.

BED.122 Rivning av stödkonstruktion m m
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

BED.141 Rivning av bro
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

BED.1410 Rivning av hel bro
Arbete ersätts med ett belopp.

BED.1411 Rivning av beläggning på bro
Arbete mäts i area.

BED.142 Rivning av brygga, kaj o d
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

BED.1431 Rivning av mur
Arbete mäts i längd.

BED.145 Rivning av tunnel, kammare o d
Arbete ersätts med ett belopp.

BED.1503 Rivning av enheter bestående av stängsel, staket, räcke med
fundament, stolpe e d
Arbete mäts i längd.
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BED.155 Rivning av stängsel, staket o d
Arbete mäts i längd.

BED.156 Rivning av vägräcke
Arbete mäts i längd.

BED.157 Rivning av kantstöd
Arbete mäts i längd.

BED.1582 Borttagning av väg- och ytmarkeringar

Längsgående markeringar, långa tvärgående markeringar,
bullermarkeringar och målning på kantstöd
Arbete mäts i längd.

Regeln gäller för markeringar som mäts i längd enligt DEE.

Korta tvärgående markeringar, texter och reflektorer
Arbete mäts i antal.

Regeln gäller för markeringar som mäts i antal enligt DEE.

Markeringar, fyllda ytor
Arbete mäts i area.

Regeln gäller för markeringar som mäts i area enligt DEE.

Komplettering av mätregel
Area som mäts är markerad yta.

BED.1583 Rivning av plattform på mark
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

BED.1613 Rivning av räcken på bro
Arbete mäts i längd.

BED.1614 Rivning av övergångskonstruktioner
Arbete mäts i längd.

BED.1618 Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

BED.171 Rivning av spår

Rivning av spår
Arbete mäts i längd.
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Komplettering av mätregel
Längd som mäts är längd av spår bestående av dubbla räler, spårmeter.

Rivning av räl
Arbete mäts i längd.

Rivning av sliper
Arbete mäts i antal.

BEE HÅLTAGNING

BEE.2 Håltagning i anläggningsdelar
Arbete mäts i antal.

BF TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M

BFB TRÄDFÄLLNING

BFB.1 Fällning av samtliga träd inom angivet område
Arbete mäts i volym.

Komplettering av mätregel
Volym som mäts är volym av trädstam ovanför stubbskäret inklusive topp och bark,
skogskubikmeter.

BFB.2 Fällning av enstaka träd
Arbete mäts i antal.

BFC RÖJNING
Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel
Area som mäts är verklig och horisontal area.

BFD BORTTAGNING AV STUBBAR
Arbete mäts i antal.

BFE BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN
Arbete mäts i volym.

Regeln gäller i de fall borttagning av markvegetation och jordmån ska utföras som
separat arbete.

Komplettering av mätregel
Volym som mäts är volym inom verklig sektion.
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Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för

1. Vid Fall A transport till plats för uppläggning och lagring eller till plats där
markvegetation eller jordmån ska användas inom arbetsområdet.

2. Vid Fall B avlägsnande av massor.

Anmärkning
Borttagning av markvegetation och jordmån som inte utförs som separat arbete mäts
och ersätts under CBB.

Transport av massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras mäts
och ersätts under CFC.3.

BFF UPPLÄGGNING OCH LAGRING AV TILLVARATAGEN
MARKVEGETATION OCH JORDMÅN
Arbete mäts i volym.

Komplettering av mätregel
Volym som mäts är volym inom verklig sektion.

BFF.3 Uppläggning och lagring av tillvaratagen markvegetation

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för lastning och transport av tillvaratagen markvegetation
till plats där markvegetation ska användas eller avlämnas.

BFF.4 Uppläggning och lagring av tillvaratagen jordmån

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för lastning och transport av tillvaratagen jordmån till
plats där jordmån ska användas eller avlämnas.

BFG YTRENSNING
Arbete ersätts med ett belopp.

BFG.1 Rensning av markyta
Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel
Area som mäts är horisontal area.

BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN

BJB GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING
OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

MER 9

Re
m
iss

- F
år
ej
åb
er
op
as



BJB.25 Inmätning av tunnel, bergrum m m

Inmätning av tunnel, bergrum m m
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

Konvergensmätning
Arbete mäts i antal installerade mätsektioner och i antal mättillfällen per mätsektion.
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C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,
LAGER I MARK M M

CB SCHAKT

CBB JORDSCHAKT
Arbete mäts i volym.

Komplettering av mätregel
Volym som mäts är volym enligt figur MER CBB/1.

Släntlutning enligt handlingarna gäller som mätgräns. Om ingen släntlutning angetts
gäller 1:1.

Mätgräns för schakt i de fall spont föreskrivits är lodrät och går i gränsen mellan spont
och jord.

Blocks volym beräknas som del av omskrivna rätblocks minsta volym, se
figur MER CBB/2. Blocks volym är 0,8 × b × h × l.

FIGUR MER CBB/1.
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FIGUR MER CBB/2.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för

1. Vid Fall A transport till fyllning eller lager inom arbetsområdet.

2. Vid Fall B avlägsnande av massor.

3. Återfyllning utanför teoretisk sektion vid borttagande av icke jordfast sido- och
bottenblock.

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal block (ytblock, jordblock och icke jordfasta sido- och
bottenblock) > 3,0–5,0 m3.

Anmärkning
Borttagning av markvegetation och jordmån som inte utförs som separat arbete
under BFE mäts och ersätts under CBB.

Yt- och jordblock > 5,0 m3, icke jordfasta sido- och bottenblock > 5,0 m3 samt jordfasta
sido- och bottenblock mäts och ersätts under CBC.75.

Jordschakt i vatten som inte regleras som muddring under CBD mäts och ersätts
under CBB.

Transport av massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras mäts
och ersätts under CFC.3.

CBB.13 Blockrensning i terrass för väg, plan o d
Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel
Area som mäts är terrassytans area.

CBB.15 Blockrensning i befintlig mark för väg, plan o d
Arbete mäts i area.
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Komplettering av mätregel
Area som mäts är markytans area.

CBB.2 Jordschakt för byggnad

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal block (ytblock, jordblock och icke jordfasta sido- och
bottenblock) 1,0–3,0 m3.

CBB.21 Jordschakt för grundläggning av byggnad, terrassering

Komplettering av mätregel
Komplettering av mätregel enligt figur MER CBB.21/1 gäller.

FIGUR MER CBB.21/1.

CBB.22 Jordschakt för grundläggning av byggnad, detaljschaktning

Komplettering av mätregel
Komplettering av mätregel enligt figur MER CBB.22/1 gäller.
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FIGUR MER CBB.22/1.

CBB.3 Jordschakt för ledning, kabel m m

Anmärkning
Mätregel för CBB gäller, med undantag för regel nedan för jordschakt för separat
ledningsgrav med schaktarea ≤ 1,0 m2.

Komplettering av mätregel

1. Åberopad principritning CBB.311:1, CBB.311:2, CBB.3121:1, CBB.3121:2, CBB.3121:3
eller CBB.313 gäller med minimimått enligt AMA Anläggning 23, om inget annat
anges i handlingarna.

2. Vid schakt av ledningsgrav i anslutning till annan schaktning och fyllning gäller
mätgräns enligt figurer MER CBB.3/1 och MER CBB.3/2.

3. Schaktbottenbredd för rörledning bestämd utifrån A-mått enligt
figur MER CBB.3/3 gäller som mätgräns om inget annat mått har angetts i
handlingarna.

4. Vid jordschakt för bergschakt i ledningsgrav mäts även schakt för föreskriven
avtäckningszon utanför teoretisk slänt för bergschakt.
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FIGUR MER CBB.3/1.

FIGUR MER CBB.3/2.

FIGUR MER CBB.3/3.
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Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för

1. Schakt med en teoretisk schaktvolym ≤ 4,0 m3 på varje enskild plats, för
breddökning och fördjupning av ledningsgrav för avstängningsanordningar,
brunnar, fundament, fogningsarbete och dylikt.

2. Schakt med en teoretisk schaktvolym ≤ 4,0 m3 på varje enskild plats för
utspetsning i jord.

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal block (ytblock, jordblock och icke jordfasta sido- och
bottenblock) 1,0–3,0 m3.

Jordschakt för separat ledningsgrav med schaktarea ≤ 1,0 m2, utan berg
Arbete mäts i längd.

Regeln gäller för jordschakt för separat ledningsgrav med teoretisk sektion ≤ 1,0 m2

under förutsättning att berg inte förekommer i ledningsgraven.

Med separat grav avses grav för ledning som inte ligger i direkt anslutning till
schaktnings- eller fyllningsområde för övrigt arbete.

Komplettering av mätregel
Blocks volym beräknas som del av minsta omskrivna rätblocks volym, se
figur MER CBB/2. Blocks volym är 0,8 × b × h × l.

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för

1. Antal block (ytblock, jordblock och icke jordfasta sido- och bottenblock)
> 1,0–3,0 m3.

2. Antal block (ytblock, jordblock och icke jordfasta sido- och bottenblock)
> 3,0–5,0 m3.

Anmärkning
Yt- och jordblock > 5,0 m3, icke jordfasta sido- och bottenblock > 5,0 m3 samt jordfasta
sido- och bottenblock mäts och ersätts under CBC.75.

Transport av massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras mäts
och ersätts under CFC.3.

CBB.31 Jordschakt för rörledning

Komplettering av mätregel
Vid schakt i fyllning gäller mätgräns enligt figur MER CBB.31/1.
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FIGUR MER CBB.31/1.

CBB.43 Blockrensning i terrass för järnväg
Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel
Area som mäts är terrassytans area.

CBB.45 Jordschakt för järnväg i befintligt spår

Maskinetablering
Arbete ersätts med ett belopp.

Anmärkning
Med maskinetablering avses erforderlig utrustning för ballastrening.

Ballastrening
Arbete mäts i volym.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för lastning och transport.

Anmärkning
Transport av massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras mäts
och ersätts under CFC.3.

CBB.5 Jordschakt för bro, brygga, kaj, kassun o d

Komplettering av mätregel
Komplettering av mätregel enligt figur MER CBB.5/1 gäller.
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FIGUR MER CBB.5/1.

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal block (ytblock, jordblock och icke jordfasta sido- och
bottenblock) > 2,0–3,0 m3.

CBB.61 Jordschakt för dike

Anmärkning
Mätregel för CBB gäller, med undantag för regel nedan för arbete med jordschakt för
dike med sektion ≤ 1,0 m2, utan berg.

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal block (ytblock, jordblock och icke jordfasta sido- och
bottenblock) > 1,0–3,0 m3.

Jordschakt för dike med sektion ≤ 1,0 m2, utan berg
Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel
Blocks volym beräknas som del av minsta omskrivna rätblocks volym, se
figur MER CBB/2. Blocks volym är 0,8 × b × h × l.
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Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för

1. Antal block (ytblock, jordblock och icke jordfasta sido- och bottenblock)
1,0–3,0 m3.

2. Antal block (ytblock, jordblock och icke jordfasta sido- och bottenblock)
> 3,0–5,0 m3.

Anmärkning
Yt- och jordblock > 5,0 m3, icke jordfasta sido- och bottenblock > 5,0 m3 samt jordfasta
sido- och bottenblock mäts och ersätts under CBC.75.

Transport av massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras mäts
och ersätts under CFC.3.

CBB.71 Avtäckning av berg
Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel
Area som mäts är horisontal area.

CBB.722 Urgrävning för byggnad

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal block (ytblock, jordblock och icke jordfasta sido- och
bottenblock) 1,0–3,0 m3.

CBB.723 Urgrävning för ledning

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal block (ytblock, jordblock och icke jordfasta sido- och
bottenblock) 1,0–3,0 m3.

CBB.725 Urgrävning för bro, brygga, kaj, kassun o d

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal block (ytblock, jordblock och icke jordfasta sido- och
bottenblock) > 2,0–3,0 m3.

CBB.73 Borttagning av överlastmassor och upptryckta massor
Arbete mäts i volym.

Komplettering av mätregel
Volym som mäts är volym inom verklig sektion vid tidpunkt då arbete med borttagning
påbörjas.
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Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för

1. Vid Fall A transport till fyllning eller lager inom arbetsområdet.

2. Vid Fall B avlägsnande av massor.

Anmärkning
Transport av massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras mäts
och ersätts under CFC.3.

CBB.74 Jordschakt i rör, trumma, brunn o d

Komplettering av mätregel
Volym som mäts är volym enligt figur MER CBB.74/1 inom teoretisk sektion.

FIGUR MER CBB.74/1.

Anmärkning
Ersättning för jordschakt vid tryckning och borrning av rörledning ingår i ersättning
för PBF.

CBB.84 Förschakt för rivning och demontering

Komplettering av mätregel
Komplettering av mätregel enligt figur MER CBB.84/1 gäller.

FIGUR MER CBB.84/1.
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CBC BERGSCHAKT
Arbete mäts i volym.

Komplettering av mätregel
Släntlutning enligt handlingarna gäller som mätgräns. Om ingen släntlutning angetts
gäller 5:1.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för

1. Vid Fall A transport till fyllning eller lager inom arbetsområdet.

2. Vid Fall B avlägsnande av massor.

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för

1. Bergs överyta mätt som horisontal area inom teoretiska begränsningslinjer för
losshållning enligt måtten a + b i figur MER CBC/1.

I de fall losshållning utförs genom djupsprängning inom del av överytan delas
bergs överyta upp i yta a där djupsprängning inte utförs och i yta b där
djupsprängning utförs.

I ersättning ingår ersättning för underborrning och djupsprängning samt utlastning
av tillkommande massor på grund av svällning.

Ersättning för bergs överyta utgår med ett à-pris vid bergschaktdjup ≤ 1,0 m och
med ett à-pris vid bergschaktdjup > 1,0 m.

Vid sprängning i etapper inom area som mäts och ersätts under angiven kod och
rubrik, mäts överytan endast en gång.

2. Area för slänt eller botten där sprängning utförs enligt bergschaktningsklass 1–4
i tabell AMA CBC/4.

Sprängning i slänt är area mellan verklig övre bergnivå och teoretisk terrassnivå
eller dikesbotten.

3. Förförstärkning av yta enligt angiven förförstärkningsklass i tabell AMA CBC/2
mätt i antal bultar.

4. Area för slänt eller botten där bergrensning utförs enligt angiven
bergrensningsklass 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B och 4A i tabell AMA CBC/3. Bergrensning
omfattar berg som förekommer inom gräns för teoretisk skadezon.

I ersättning ingår ersättning för utlastning av nedrivna massor.

5. Area för slänt eller botten där rengöring utförs enligt bergrensningsklass 5 i
tabell AMA CBC/3.

I ersättning ingår ersättning för utlastning av nedrivna massor.

6. Area för slänt eller botten där berg lossgörs utan sprängning.

7. Area för slänt där förtätad konturhålsborrning utförs med c/c max 300 mm.
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FIGUR MER CBC/1.

Anmärkning
Bergschakt i vatten som inte regleras som muddring under CBD mäts och ersätts
under CBC.

Transport av massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras mäts
och ersätts under CFC.3.

CBC.211 Bergschakt för grundläggning av byggnad på sprängbotten,
terrassering

Komplettering av mätregel
Komplettering av mätregel enligt figur MER CBC.211/1 gäller.

FIGUR MER CBC.211/1.
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CBC.212 Bergschakt för grundläggning av byggnad på sprängbotten,
detaljschakt

Komplettering av mätregel
Komplettering av mätregel enligt figur MER CBC.212/1 gäller.

FIGUR MER CBC.212/1.

CBC.221 Bergschakt för grundläggning av byggnad på fast berg,
terrassering

Komplettering av mätregel
Komplettering av mätregel enligt figur MER CBC.221/1 gäller.
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FIGUR MER CBC.221/1.

CBC.222 Bergschakt för grundläggning av byggnad på fast berg,
detaljschakt

Komplettering av mätregel
Komplettering av mätregel enligt figur MER CBC.222/1 gäller.

FIGUR MER CBC.222/1.
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CBC.3 Bergschakt för ledning, kabel m m

Komplettering av mätregel

1. Åberopad principritning CBB.311:1, CBB.311:2, CBB.3121:1, CBB.3121:2, CBB.3121:3
eller CBB.313 gäller med minimimått enligt AMA Anläggning 23, om inget annat
anges i handlingarna.

2. Vid schakt av ledningsgrav i anslutning till annan schaktning gäller mätgräns
enligt figur MER CBC.3/1.

3. Schaktbottenbredd för rörledning bestämd utifrån A-mått enligt
figur MER CBC.3/2 gäller som mätgräns, om inget annat mått har angetts i
handlingarna.

FIGUR MER CBC.3/1.

FIGUR MER CBC.3/2.
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Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för

1. Schakt med en teoretisk schaktvolym ≤ 4,0 m3 på varje enskild plats för
breddökning och fördjupning av ledningsgrav för avstängningsanordningar,
brunnar, fundament, fogningsarbete och dylikt.

2. Schakt med en teoretisk schaktvolym ≤ 4,0 m3 på varje enskild plats för
utspetsning i berg.

CBC.5 Bergschakt för bro, brygga, kaj, kassun o d

Komplettering av mätregel
Komplettering av mätregel enligt figur MER CBC.5/1 gäller.

FIGUR MER CBC.5/1.

CBC.6 Bergschakt för tunnel, bergrum o d
Arbete mäts i volym.

Komplettering av mätregel
Volym som mäts är volym inom teoretisk bergkontur enligt figur AMA CBC.6/1.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för

1. Vid Fall A transport till fyllning eller lager inom arbetsområdet.

2. Vid Fall B avlägsnande av massor.
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Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för

1. Volym inom teoretisk bergkontur enligt figur AMA CBC.6/1 vid föreskriven
begränsad salvlängd.

2. Volym inom teoretisk bergkontur enligt figur AMA CBC.6/1 vid föreskriven
pilottunnel och strossning eller annan föreskriven uppdelning av salva.

3. Area för vägg, tak eller botten där sprängning utförs enligt bergschaktningsklass
1–4 i tabell AMA CBC.6/1.

4. Förförstärkning av tunnelkontur enligt angiven förförstärkningsklass i
tabell AMA CBC/2 mätt i antal bultar.

5. Area för yta (vägg, tak eller botten) där bergrensning utförs enligt angiven
bergrensningsklass 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B och 4A i tabell AMA CBC/3. Bergrensning
omfattar berg som förekommer inom gräns för teoretisk skadezon.

I ersättning ingår ersättning för utlastning av nedrivna massor.

6. Area för yta (vägg, tak eller botten) där rengöring utförs enligt
bergrensningsklass 5 i tabell AMA CBC/3.

I ersättning ingår ersättning för utlastning av nedrivna massor.

7. Area för yta (vägg, tak eller botten) där berg lossgörs utan sprängning.

8. Area för yta (vägg, tak) där förtätad konturhålsborrning utförs med
c/c max 300 mm.

Anmärkning
Transport av massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras mäts
och ersätts under CFC.3.

CBC.75 Bergschakt av jord-, yt-, botten- och sidoblock
Arbete mäts i volym.

Regeln gäller yt- och jordblock > 5,0 m3, icke jordfasta sido- och bottenblock > 5,0 m3

samt jordfasta sido- och bottenblock.

Komplettering av mätregel
Volym som mäts är volym av jord- och ytblock > 5,0 m3, volym av icke jordfasta sido-
och bottenblock > 5,0 m3 samt volym av jordfasta sido- och bottenblock inom teoretisk
sektion för jordschakt.

Blocks volym beräknas som del av omskrivna rätblocks minsta volym, se
figur MER CBC.75/1. Blocks volym är 0,8 × b × h × l.
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FIGUR MER CBC.75/1.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för

1. Vid Fall A transport till fyllning eller lager inom arbetsområdet.

2. Vid Fall B avlägsnande av massor.

Anmärkning
Ersättning för schakt av yt- och jordblock ≤ 5,0 m3 samt icke jordfasta sido- och
bottenblock ≤ 5,0 m3 ingår i ersättning för arbete under CBB.

Transport av massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras mäts
och ersätts under CFC.3.

CBC.76 Sprängning under dike
Arbete mäts i längd.

Anmärkning
Transport av massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras mäts
och ersätts under CFC.3.

CBD MUDDRING

CBD.1 Muddring av jord

Maskinetablering
Arbete ersätts med ett belopp.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för utrustning för muddring.

Muddring
Arbete mäts i volym.
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Komplettering av mätregel
Släntlutning enligt handlingarna gäller som mätgräns. Om ingen släntlutning angetts
gäller 1:1.

Blocks volym beräknas som del av omskrivna rätblocks minsta volym, se
figur MER CBB/2. Blocks volym är 0,8 × b × h × l.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för

1. Vid Fall A transport till fyllning eller lager inom arbetsområdet.

2. Vid Fall B avlägsnande av massor.

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal block > 3,0–5,0 m3.

Anmärkning
Muddring som inte regleras som jordschakt i vatten under CBB mäts och ersätts
under CBD.

Transport av massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras mäts
och ersätts under CFC.3.

CBD.2 Muddring av berg

Maskinetablering
Arbete ersätts med ett belopp.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för utrustning för muddring.

Muddring
Arbete mäts i volym.

Komplettering av mätregel
Släntlutning enligt handlingarna gäller som mätgräns. Om ingen släntlutning angetts
gäller 5:1.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för

1. Vid Fall A transport till fyllning eller lager inom arbetsområdet.

2. Vid Fall B avlägsnande av massor.

Anmärkning
Muddring som inte regleras som bergschakt i vatten under CBC mäts och ersätts
under CBD.

Transport av massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras mäts
och ersätts under CFC.3.
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CBE JORDBORRNING
Arbete mäts i längd.

CBE.1 Hammarborrning i jord

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller i längd för hammarborrning för den del av borrningen som utförs i berg
eller i block ≥ 1,0 m.

CBF BERGBORRNING

Maskinetablering
Arbete ersätts med ett belopp.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för utrustning för bergborrning.

Bergborrning
Arbete mäts i längd.

Anmärkning
Transport av massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras mäts
och ersätts under CFC.3.

CBF.11 Borrning av tunnel med fullortsborrningsteknik

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för

1. Förförstärkning av tunnelkontur enligt angiven förförstärkningsklass i
tabell AMA CBC/2 mätt i antal bultar.

2. Area för bergyta där bergrensning utförs enligt angiven bergrensningsklass i
tabell AMA CBC/3.

3. Area för bergyta där rengöring utförs enligt bergrensningsklass 5 i
tabell AMA CBC/3.

CC PÅLNING

CCB SLAGNING AV PÅLAR
Arbete mäts i antal.

Komplettering av mätregel
Antal som mäts är antal pålar per angivna längder.

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal pålar för vilka utförs

1. Prylning/förborrning.

2. Lerproppdragning.
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3. Efterslagning.

4. Förankring av dragen påle.

5. Av beställaren beordrad extra stötvågsmätning.

CCB.1 Slagning av pålar av betong

Komplettering av ersättningsregeln
Ändrad pållängd regleras enligt à-prislista. Vid minskad längd (avdrag) för slagen
påle reduceras à-priset (per meter) med 50 procent.

Tilläggsskarvar regleras enligt à-prislista. Reglering av tilläggsskarvar sker med en
skarv om verklig pållängd överstiger övre gräns för respektive grupp enligt nedan,
samt med ytterligare en skarv per överskridet 13,0 m intervall.

Grupp I avser pålar ≤ 13,0 m

Grupp II avser pålar > 13,0–26,0 m

Grupp III avser pålar > 26,0–39,0 m

och så vidare med 13,0 m intervall.

CCB.2 Slagning av pålar av stål

Komplettering av ersättningsregeln
Ändrad pållängd regleras enligt à-prislista. Vid minskad längd (avdrag) för slagen
påle reduceras à-priset (per meter) med 50 procent.

Tilläggsskarvar för påldimension > 220 mm regleras enligt à-prislista. Reglering av
tilläggsskarvar sker med en skarv om verklig pållängd överstiger övre gräns för
respektive grupp enligt nedan, samt med ytterligare en skarv per överskridet 12,0 m
intervall.

Grupp I avser pålar ≤ 12,0 m

Grupp II avser pålar > 12,0–24,0 m

Grupp III avser pålar > 24,0–36,0 m

och så vidare med 12,0 m intervall.

CCB.3 Slagning av pålar av trä

Komplettering av ersättningsregeln
Ändrad pållängd regleras enligt à-prislista.Vid minskad längd för slagen påle görs
inget avdrag för meter kortare påle.

Tilläggsskarvar regleras enligt à-prislista. Reglering av tilläggsskarvar sker med en
skarv om verklig pållängd överstiger övre gräns för respektive grupp enligt nedan,
samt med ytterligare en skarv per överskridet 14,0 m intervall.

Grupp I avser pålar ≤ 14,0 m

Grupp II avser pålar > 14,0–28,0 m

Grupp III avser pålar > 28,0–42,0 m
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och så vidare med 14,0 m intervall.

CCC TRYCKNING AV PÅLAR
Arbete mäts i antal.

Komplettering av mätregel
Antal som mäts är antal pålar per angivna längder.

Komplettering av ersättningsregeln
Ändrad pållängd regleras enligt à-prislista. Reglering av påles längd utförs vid skillnad
mellan angiven och verklig pållängd > 1,0 m. Reglering sker av hela avvikelsen.

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal pålar för vilka utförs

1. Efterslagning.

2. Förankring av dragen påle.

3. Av beställaren beordrad extra stötvågsmätning.

CCD BORRNING AV PÅLAR
Arbete mäts i antal.

Komplettering av mätregel
Antal som mäts är antal pålar per angivna längder.

Komplettering av ersättningsregeln
Ändrad pållängd regleras enligt à-prislista. Reglering av påles längd utförs vid skillnad
mellan angiven och verklig pållängd > 1,0 m. Reglering sker av hela avvikelsen.

Tilläggsskarvar för påldimension > 220 mm regleras enligt à-prislista. Reglering av
tilläggsskarvar sker med en skarv om verklig pållängd överstiger övre gräns för
respektive grupp enligt nedan, samt med ytterligare en skarv per överskridet 12,0 m
intervall.

Grupp I avser pålar ≤ 12,0 m

Grupp II avser pålar > 12,0–24,0 m

Grupp III avser pålar > 24,0–36,0 m

och så vidare med 12,0 m intervall.

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal pålar för vilka utförs

1. Efterslagning.

2. Förankring av dragen påle.

3. Av beställaren beordrad extra stötvågsmätning.

CCE GRÄVNING OCH GJUTNING AV PÅLAR
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

32 C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

Re
m
iss

- F
år
ej
åb
er
op
as



CCF BORRNING OCH INJEKTERING AV PÅLAR
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

CCG VIBRERING AV PÅLAR
Arbete mäts i antal.

Komplettering av mätregel
Antal som mäts är antal pålar per angivna längder.

Komplettering av ersättningsregeln
Ändrad pållängd regleras enligt à-prislista. Reglering av påles längd utförs vid skillnad
mellan angiven och verklig pållängd > 1,0 m. Reglering sker av hela avvikelsen.

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal pålar för vilka utförs

1. Efterslagning.

2. Förankring av dragen påle.

3. Av beställaren beordrad extra stötvågsmätning.

CCH SPECIALPÅLAR
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

CD MARKFÖRSTÄRKNINGSARBETEN M M

CDB JORDFÖRSTÄRKNING M M
Arbete ersätts med ett belopp.

CDB.11 Vertikaldränering
Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel
Längd som mäts är dränens längd.

CDB.211 Jetinjektering
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

CDB.23 Jordförstärkning med inblandningspelare
Arbete mäts i antal installerade pelare och pelarnas totala inblandningslängd. Arbetet
ersätts dels per styck och dels per meter.

Komplettering av ersättningsregeln
Reglering av stabiliseringsmedel utförs vid skillnad mellan angiven och verklig mängd.
Reglering utförs om så anges i handlingarna. Reglering sker enligt à-prislista.
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Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för

1. Längden av den uppåtriktade skruvning genom jordlagren som utförs, utan att
utmatning av stabiliseringsmedel sker, då det i handlingarna anges att utmatning
av stabiliseringsmedel ska avbrytas på annan nivå än i AMA angiven. Längd som
mäts är längd mellan verklig nivå och i AMA angiven nivå.

2. Antal tillkommande provningar utöver i handlingarna angivna. Antal som mäts
är antal provade pelare.

CDB.24 Jordförstärkning genom masstabilisering
Arbete mäts i volym.

Komplettering av mätregel
Volym som mäts är stabiliserad volym.

Komplettering av ersättningsregeln
Reglering av stabiliseringsmedel utförs vid skillnad mellan angiven och verklig mängd.
Reglering utförs om så anges i handlingarna. Reglering sker enligt à-prislista.

CDB.3 Jordförstärkning genom ytstabilisering
Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel
Area som mäts är stabiliserad area.

CDB.41 Armering av jord med jordspikar
Arbete mäts i antal.

Komplettering av mätregel
Antal som mäts är antal spikar per angiven längd.

Komplettering av ersättningsregeln
Ändrad spiklängd regleras enligt à-prislista. Reglering av spiks längd utförs vid skillnad
mellan angiven och verklig spiklängd > 1,0 m. Reglering sker av hela avvikelsen.
Reglering utförs om så anges i handlingarna.

Reglering av injekteringsmedel utförs vid skillnad mellan angiven och verklig mängd.
Reglering utförs om så anges i handlingarna. Reglering sker enligt à-prislista.

CDB.42 Armering av jord med jordskruvar
Arbete mäts i antal.

Komplettering av mätregel
Antal som mäts är antal skruvar per angiven längd.
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Komplettering av ersättningsregeln
Ändrad skruvlängd regleras enligt à-prislista. Reglering av skruvs längd utförs vid
skillnad mellan angiven och verklig skruvlängd > 1,0 m. Reglering sker av hela
avvikelsen. Reglering utförs om så anges i handlingarna.

CDB.5 Lastutbredning m m
Arbete mäts i area.

CDB.6 Djuppackning
Arbete mäts i antal.

CDB.61 Djuppackning genom vibrering

Komplettering av mätregel
Antal som mäts är antal packningspunkter.

CDB.62 Djuppackning med fallvikt

Komplettering av mätregel
Antal som mäts är antal packningspunkter per packningsomgång.

CDB.63 Djuppackning genom sprängning

Komplettering av mätregel
Antal som mäts är antal sprängningspunkter.

CDC BERGFÖRANKRING
Arbete mäts i antal.

CDC.13 Bergförankring med förspända linor
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

CDC.15 Bergförankring med ingjutna linor utan förspänning
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

CDC.17 Bergförankring med skyddsnät
Arbete mäts i area.

CDC.2 Provning av bergmassans och förstärkningarnas stabilitet
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

CDD TÄTNING OCH INFILTRATION AV BERG
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

CDE TÄTNING AV BERG KRING RÖRLEDNINGAR O D
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CDE.1 Injektering kring rörledning o d
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

CDF GEOTEKNISKA STÖDKONSTRUKTIONER

CDF.1 Spont
Arbete mäts i area l × h.

Komplettering av mätregel
Längd l som mäts är krönmeter spont enligt figur MER CDF.1/1.

Höjd h som mäts är sponthöjd enligt figur MER CDF.1/2.

Höjd som mäts för glesspont är höjd av hela spontröret, spontplanket eller dylikt.

FIGUR MER CDF.1/1. SPONTS LÄNGD.

FIGUR MER CDF.1/2. SPONTS HÖJD.

Komplettering av ersättningsregeln
Arbete ersätts med minst 1 m2 per krönmeter spont.
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Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för spont som är konstruerad av beställaren

1. Längd av hammarband.

2. Antal avsträvningar.

3. Antal dubb.

4. Area inbrädning, sprutning och dylikt.

Anmärkning
Tillfällig spont som regleras är spont som erfordras på grund av utrymmes-,
geotekniska eller konstruktiva skäl.

CDF.2 Slitsmur
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

CDF.3 Sekantpålevägg
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

CDF.4 Släde, kassett
Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel
Längd som mäts är längd av ledningsgrav eller schaktgrop.

CE FYLLNING, LAGER I MARK M M
Arbete mäts i volym.

Komplettering av mätregel
Som mätgräns gäller släntlutning enligt handlingarna. Om ingen släntlutning angetts,
gäller 1:1 vid fyllning efter jordschakt och 5:1 vid fyllning efter bergschakt. Vid fyllning
i bank gäller, om ingen släntlutning angetts, 1:1 för fyllning med sprängsten och 1:2
för fyllning med övrigt material.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för anskaffning av massor från täkt enligt CFB.

Anmärkning
Vid Fall A ingår ersättning för transport av massor i ersättning under BCD.1, BDB.11,
CBB, CBC och CBD.

CEB FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M

CEB.2 Fyllning för byggnad, golv o d

Komplettering av mätregel
Komplettering av mätregel enligt figur MER CEB.2/1 gäller.
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FIGUR MER CEB.2/1.

CEB.72 Fyllning genom nedpressning för väg, plan, järnväg o d
Arbete mäts i volym.

Komplettering av mätregel
Volym som mäts är volym inom verklig sektion.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för anskaffning av massor från täkt enligt CFB.

Anmärkning
Vid Fall A ingår ersättning för transport av massor i ersättning under BCD.1, BDB.11,
CBB, CBC och CBD.

CEC FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M

Komplettering av mätregel
Vid fyllning av ledningsgrav i anslutning till annan schakt och fyllning gäller mätgräns
för schakt.

CEC.2 Fyllning för ledningsbädd
Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel
Area som mäts är horisontal area inom angiven krönbredd.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för arbete vid avstängningsanordningar, brunnar och
dylikt.
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CEC.3 Kringfyllning

Komplettering av mätregel
Komplettering av mätregel enligt figur MER CEC.3/1 gäller.

FIGUR MER CEC.3/1.

CEC.31 Kringfyllning för rörledning

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för arbete under CEC.33 med en teoretisk volym ≤ 4,0 m3

på varje enskild plats, för avstängningsanordningar, brunnar och dylikt.

CEC.32 Kringfyllning för el- och telekabel o d

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för arbete under CEC.33 med en teoretisk volym ≤ 4,0 m3

på varje enskild plats, för avstängningsanordningar, brunnar och dylikt.

CEC.33 Kringfyllning föravstängningsanordning,nedstigningsbrunnmm

Anmärkning
Ersättning för arbete under CEC.33 med en teoretisk volym ≤ 4,0 m3 på varje enskild
plats, för avstängningsanordningar, brunnar och dylikt ingår i ersättning under aktuell
kod och rubrik i avsnitt CEC.31 och CEC.32.

CED FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M MED LÄTTA
MATERIAL

CED.12 Fyllning med skumbetong för väg, plan o d, byggnad, bro,
järnväg samt vegetationsyta m m

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för area av plastfolie.

CEE TÄTNINGS- OCH AVJÄMNINGSLAGER FÖR VÄG, BYGGNAD,
JÄRNVÄG, BRO M M
Arbete mäts i area.
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CEE.1 Tätning och avjämning av bergterrass för väg, byggnad,
järnväg, bro m m

Komplettering av mätregel
Area som mäts är terrassytans area.

CEE.2 Tätningochavjämningavbergbanksläntochbergskärningsslänt

Komplettering av mätregel
Area som mäts är släntens area.

CEE.3 Tätning och avjämning av jordterrass

Komplettering av mätregel
Area som mäts är terrassytans area.

CEF DRÄNERANDE LAGER OCH KAPILLÄRBRYTANDE LAGER

CEF.12 Dränerande lager för byggnad, bro, mur m m

Komplettering av mätregel
Komplettering av mätregel enligt figur MER CEF.12/1 gäller.

FIGUR MER CEF.12/1.

CEF.134 Dränerande lager av mattor o d på byggnadskonstruktion
Arbete mäts i area.

CEF.21 Dränerande och kapillärbrytande lager för byggnad

Komplettering av mätregel
Komplettering av mätregel enligt figur MER CEF.12/1 gäller.

CF UTTAG AV MASSOR, AVLÄMNANDE AV MASSOR OCH
AVFALL
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CFB UTTAG AV MASSOR

Anmärkning
Ersättning ingår i ersättning för arbete under aktuell kod och rubrik i avsnitten CE,
CLB och DC där uttagna massor ska användas.

CFC AVLÄMNANDE AV MASSOR ELLER AVFALL

CFC.3 Avlämnande av avfall och förorenade massor till
avfallsanläggning
Arbete mäts i vikt.

Komplettering av mätregel
Vikt som mäts är verklig vikt.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för

1. Transport av massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras.

2. Behandling och deponering, om inget annat framgår av handlingarna.

Anmärkning
Ersättning för schakt av massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller
deponeras ingår i ersättning för arbete under BCD, BDB, BED, BFE, CBB, CBC, CBD
och CBF.

CFC.4 Avlämnande av massor på upplag
Arbete mäts i volym.

Komplettering av mätregel
Volym som mäts är verklig volym.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för upplagsplats, om inget annat framgår av handlingarna.

CL GAS- OCH VÄTSKETÄTANDE LAGER

CLB GAS- OCH VÄTSKETÄTANDE LAGER AV JORDMATERIAL
Arbete mäts i volym.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för anskaffning av massor från täkt enligt CFB.

Anmärkning
Vid Fall A ingår ersättning för transport av massor från arbetsområdet i ersättning
enligt CBB.
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D MARKÖVERBYGGNADER,
ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

DB LAGER AV GEOSYNTET, CELLPLAST, MINERALULL,
STÅL M M
Arbete mäts i area.

DBG LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST

DBG.1 Termoisolerande lager av skivor eller block av cellplast

Termoisolerande lager av skivor eller block av cellplast, full isolering
Arbete mäts i area.

Termoisolerande lager av skivor eller block av cellplast, utspetsning
Arbete mäts i antal.

DBG.11211 Horisontal termisk isolering med skivor för rörledning i mark
Arbete mäts i area.

DBG.11212 Hästskoformad termisk isolering med skivor för rörledning
i mark
Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel
Längd som mäts är längd l enligt figur MER DBG.11212/1.

FIGUR MER DBG.11212/1.

DBG.11213 Lådformad termisk isolering med skivor för rörledning i mark
Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel
Längd som mäts är längd l enligt figur MER DBG.11213/1.
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FIGUR MER DBG.11213/1.

DBG.11221 Termisk isolering med skivor under trumma
Arbete mäts i area.

DBG.1123 Termoisolerande lager av block för rörledning i mark
Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel
Längd som mäts är längd l enligt figur MER DBG.1123/1 eller figur MER DBG.1123/2.

FIGUR MER DBG.1123/1.
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FIGUR MER DBG.1123/2.

DBG.113 Termoisolerande lager av skivor för bro, stödmur m m
Arbete mäts i area.

DBG.13 Termoisolerande lager av skivor för tunnel och bergrum
Arbete mäts i area.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för infästning enligt DEQ.2.

DBG.3 Lastreducerande lager av skivor eller block av cellplast
Arbete mäts i volym.

DC MARKÖVERBYGGNADER M M
Arbete mäts i area.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för anskaffande av massor från täkt enligt CFB.

Anmärkning
Vid Fall A ingår ersättning för transport av massor i ersättning under BCD.1, BDB.11,
CBB och CBC.

DCB OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D

DCB.1 Undre förstärkningslager för väg, plan o d
Arbete mäts i volym.

DCB.2 Förstärkningslager för väg, plan o d
Arbete mäts i volym.
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DCB.3 Obundet bärlager för väg, plan o d

Komplettering av mätregel
Area som mäts är horisontal area inom angiven krönbredd.

DCB.4 Slitlager av grus, stenmjöl m m för väg, plan o d

Komplettering av mätregel
Area som mäts är horisontal area inom angiven krönbredd.

DCB.5 Justeringslager av obundet material för väg, plan o d
Arbete mäts i vikt.

Komplettering av mätregel
Vikt som mäts är verklig vikt.

DCB.6 Stödremsa för väg, plan o d

Stödremsa vid nybyggnad
Arbete mäts i längd.

Stödremsa vid underhåll
Arbete mäts i vikt.

Komplettering av mätregel
Vikt som mäts är verklig vikt.

DCB.711 Obundna överbyggnadslager för väg, plan o d av infräst
obundet material

Infräsning
Arbete mäts i area.

Tillfört material
Arbete mäts i vikt.

Komplettering av mätregel
Vikt som mäts är verklig vikt.

DCC BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG,
PLAN O D

Komplettering av mätregel
Area som mäts är horisontal area inom angiven krönbredd.

Krönbredd på underliggande bitumenbundet lager bestäms genom en teoretisk
begränsningslinje med lutning 1:1 från ytterkant överyta slitlager, om ingen annan
krönbredd framgår av handlingarna.
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DCC.13 Bitumenbundna justeringslager kategori A
Arbete mäts i vikt.

Komplettering av mätregel
Vikt som mäts är verklig vikt.

DCC.17 Stabilisering kategori A

Infräsning
Arbete mäts i area.

Tillfört material
Arbete mäts i vikt.

Komplettering av mätregel
Vikt som mäts är verklig vikt.

DCC.23 Bitumenbundna justeringslager kategori B
Arbete mäts i vikt.

Komplettering av mätregel
Vikt som mäts är verklig vikt.

DCC.33 Bitumenbundna justeringslager kategori C
Arbete mäts i vikt.

Komplettering av mätregel
Vikt som mäts är verklig vikt.

DCD FÖRSEGLINGAR FÖR VÄG, PLAN O D

DCD.1 Försegling med bitumenemulsion

Försegling av frästa räfflor

Anmärkning
Ersättning ingår i ersättning för DEE.6.

DCE CEMENTBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER OCH FOGAR
FÖR VÄG, PLAN O D

DCE.1 Cementbundna överbyggnadslager för väg, plan o d

Komplettering av mätregel
Area som mäts är horisontal area inom angiven krönbredd.

DCE.21 Fogar
Arbete mäts i längd.
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DCE.213 Expansionsfog
Arbete mäts i antal.

DCE.22 Anslutningskonstruktioner
Arbete mäts i antal.

DCF ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR BRO, BRYGGA, KAJ,
TUNNEL O D

DCF.6 Fog med fogmassa
Arbete mäts i längd.

DCG MARKBELÄGGNINGAR

DCG.1 Beläggning av gatsten, naturstensplattor o d

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för längd av inspänning.

DCG.2 Beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för längd av inspänning.

DCH ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR JÄRNVÄG
Arbete mäts i volym.

Komplettering av mätregel
Avdrag görs för volym av sliprar.

DCH.33 Komplettering av ballastlager av makadam i befintligt spår
Arbete mäts i vikt.

Komplettering av mätregel
Vikt som mäts är verklig vikt.

DCH.34 Komplettering av finmakadam i växlingsgator
Arbete mäts i vikt.

Komplettering av mätregel
Vikt som mäts är verklig vikt.

DCK SLÄNTBEKLÄDNADER OCH EROSIONSSKYDD

DCK.11 Släntbeklädnad av gatsten, naturstensplattor o d

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för längd av mothåll av betong.
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DCK.12 Släntbeklädnad av betongmarkplattor, betongmarksten o d

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för längd av mothåll av betong.

DCK.25 Erosionsskydd av jord- och krossmaterial
Arbete mäts i volym.

DCK.26 Erosionsskydd av tillvaratagen markvegetation och jordmån
Arbete mäts i volym.

DCL ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR

DCL.21 Växtbädd med skelettjord
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

DD VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH PLANTERING M M
Arbete mäts i area.

DDB SÅDD, PLANTERING M M

DDB.2 Plantering av plantskoleväxter m m
Arbete mäts i antal.

DDB.3 Plantering av tillvaratagna växter
Arbete mäts i antal.

DDC STÖD OCH SKYDD FÖR VÄXTER
Arbete mäts i antal.

DDC.23 Skydd mot frost m m
Arbete mäts i area.

DDC.24 Skydd av vegetationsyta mot uttorkning, ogräs m m
Arbete mäts i area.

DDD FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL

Komplettering av mätregel
Area mäts endast en gång.

DDD.1 Färdigställandeskötsel av träd, buskar m m

Buskar m m
Arbete mäts i area.
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Komplettering av mätregel
Area mäts endast en gång.

Träd
Arbete mäts i antal.

Komplettering av mätregel
Antal mäts endast en gång.

DDD.25 Kanthuggning av gräsyta
Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel
Längd mäts endast en gång.

DDE ÅTGÄRDER PÅ BEVARAD VEGETATION
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR
Arbete mäts i längd.

DEB BODAR, KURER O D
Arbete mäts i antal.

DEC KANTSTÖD

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för schakt samt avlägsnande av schaktmassor samt
ersättning för fyllning och packning för kantstöd.

DED RÄNNDALAR

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för schakt samt avlägsnande av schaktmassor samt
ersättning för fyllning och packning för ränndalar.

DEE VÄG- OCH YTMARKERINGAR M M

Längsgående markeringar, långa tvärgående markeringar,
bullermarkeringar och markering av kantstöd
Arbete mäts i längd.
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Regeln gäller för

1. Längsgående markeringar.

Komplettering av mätregel

Längd som mäts är längd L enligt figur MER DEE/1 i angiven linjebredd. 

n=antalet markeringar i längdled.

FIGUR MER DEE/1.
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2. Långa tvärgående markeringar, till exempel stopplinjer, övergångsställen.

Komplettering av mätregel

Längd som mäts är längd L enligt figur MER DEE/2. 

n=antalet markeringar i tvärled.

FIGUR MER DEE/2.

3. Bullermarkeringar/bullerremsor.

Komplettering av mätregel

Längd som mäts är längd L enligt figur MER DEE/3. 

n=antalet markeringar i tvärled.

FIGUR MER DEE/3.

4. Markering av kantstöd.
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Korta tvärgående markeringar, texter och reflektorer
Arbete mäts i antal.

Regeln gäller för

1. Korta tvärgående markeringar och övriga markeringar, till exempel väjningslinjer,
cykelöverfart, farthinder och pilar.

Komplettering av mätregel

Antal som mäts är antal markerade symboler/rutor enligt exempel i 
figur MER DEE/4.

FIGUR MER DEE/4.

2. Texter

Komplettering av mätregel

Antal som mäts är komplett text enligt exempel i figur MER DEE/5.

FIGUR MER DEE/5.

3. Vägbanereflektorer

Markeringar, fyllda ytor
Arbete mäts i area.

Regeln gäller för fyllda ytor av annat slag än längs- och tvärgående markeringar,
texter och vägnummermarkeringar.

Komplettering av mätregel
Area som mäts är markerad yta.

DEE.6 Frästa räfflor
Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel
Längd som mäts är längd L enligt figur MER DEE.6/1.
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FIGUR MER DEE.6/1.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för försegling under DCD.1.

DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M
Arbete mäts i antal.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för schakt med en teoretisk schaktvolym ≤ 2,0 m3 på
varje enskild plats, avlägsnande av schaktmassor samt ersättning för fyllning och
packning för fundament och dylikt.

DEF.123 Stolpe och överliggare för portal

Komplettering av mätregel
Antal som mäts är antal portaler.

DEG SKYDDSANORDNINGAR FÖR VÄG, PLAN O D SAMT BRO

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för längd av förbockat räcke.

DEG.113 Räckesavslutningar, ej energiupptagande
Arbete mäts i antal.

DEG.1131 Räckesavslutningar med stor utvinkling
Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel
Längd l som mäts är längd av utvinkling enligt figur MER DEG.1131/1.
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FIGUR MER DEG.1131/1.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för schakt och avlägsnande av schaktmassor samt
ersättning för fyllning och packning.

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för förankring.

DEG.1132 Räckesavslutningar med liten utvinkling

Komplettering av mätregel
Antal som mäts är räckesavslutning enligt figur MER DEG.1132/1.

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för förankring.

FIGUR MER DEG.1132/1.

DEG.14 Övergångar mellan räcken för väg, bro o d
Arbete mäts i antal.

DEG.15 Krockdämpare, energiupptagande räckesändar o d
Arbete mäts i antal.

DEG.166 Rörelsefog som räckeskomplettering
Arbete mäts i antal.
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DEG.167 Räckesförankring som räckeskomplettering
Arbete mäts i antal.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för schakt och avlägsnande av schaktmassor samt
ersättning för fyllning och packning.

DEG.27 Förtillverkade fundament för räcke för gång- och cykeltrafik
Arbete mäts i antal.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för schakt med en teoretisk schaktvolym ≤ 2,0 m3 på
varje enskild plats för fundament och avlägsnande av schaktmassor samt ersättning
för fyllning och packning för fundament.

DEG.37 Förtillverkade fundament för räcken vid järn- och spårväg
Arbete mäts i antal.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för schakt med en teoretisk schaktvolym ≤ 2,0 m3 på
varje enskild plats för fundament och avlägsnande av schaktmassor samt ersättning
för fyllning och packning för fundament.

DEG.4 Pollare, farthinderelement, barriärelement,
parkeringsräcken m m
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

DEG.47 Förtillverkade fundament för pollare, farthinderelement,
barriärelement, parkeringsräcken m m
Arbete mäts i antal.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för schakt med en teoretisk schaktvolym ≤ 2,0 m3 på
varje enskild plats för fundament och avlägsnande av schaktmassor samt ersättning
för fyllning och packning för fundament.

DEG.5 Stängsel, staket, plank o d

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för

1. Längd av undertätning vid berg.

2. Area av tätning vid passage av bäck, dike och dylikt.

3. Längd av avjämning av markyta.

DEG.57 Förtillverkade fundament för stängsel, staket, plank o d
Arbete mäts i antal.
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Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för schakt med en teoretisk schaktvolym ≤ 2,0 m3 på
varje enskild plats för fundament och avlägsnande av schaktmassor samt ersättning
för fyllning och packning för fundament.

DEG.6 Bländskydd, raster o d
Arbete mäts i antal.

DEG.67 Förtillverkade fundament för bländskydd, raster o d

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för schakt med en teoretisk schaktvolym ≤ 2,0 m3 på
varje enskild plats för fundament och avlägsnande av schaktmassor samt ersättning
för fyllning och packning för fundament.

DEH MARKERINGSSTOLPAR, BOMMAR M M
Arbete mäts i antal.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för schakt med en teoretisk schaktvolym ≤ 2,0 m3 på
varje enskild plats, avlägsnande av schaktmassor samt ersättning för fyllning och
packning för fundament och dylikt.

DEJ PARKERINGSMÄTARE, BILJETTAUTOMATER M M
Arbete mäts i antal.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för schakt med en teoretisk schaktvolym ≤ 2,0 m3 på
varje enskild plats, avlägsnande av schaktmassor samt ersättning för fyllning och
packning för fundament och dylikt.

DEK UTRUSTNINGAR OCH UTSMYCKNINGAR
Arbete mäts i antal.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för schakt med en teoretisk schaktvolym ≤ 2,0 m3 på
varje enskild plats, avlägsnande av schaktmassor samt ersättning för fyllning och
packning för fundament och dylikt.

DEM KATODISKT SKYDD
Arbete ersätts med ett belopp.

DEP ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR FÖR BRO, BRYGGA,
KAJ O D
Arbete mäts i antal.
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DEP.12 Dräneringskanaler i bindlager
Arbete mäts i längd.

DEP.13 Rännor, stuprör m m i bro
Arbete mäts i längd.

DEP.173 Kabelrör för elledning till belysning
Arbete mäts i längd.

DEQ ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR I TUNNEL, BERGRUM
OCH ÖVRIG BERGSCHAKT O D

DEQ.1 Tak- och väggdränering i tunnel, bergrum och övrig bergschakt

Enskilda dräner
Arbete mäts i längd.

Kontinuerliga dräner
Arbete mäts i area.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för infästning enligt DEQ.2.

DEQ.12 Insprutade dräner

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för sprutbetong enligt EBF.3 och EBF.42.

DEQ.2 Infästningar i berg med bult o d
Arbete mäts i antal.

Infästning till termoisolerande lager av cellplast

Anmärkning
Ersättning ingår i ersättning för DBG.13.

Infästning till tak- och väggdränering

Anmärkning
Ersättning ingår i ersättning för DEQ.1.

DEY DIVERSE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR
Arbete mäts i antal.

DEY.2 Skyddshylsa för påle

Komplettering av mätregel
Antal som mäts är antal skyddshylsor per angivna längder.
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DF SPÅRANLÄGGNING
Arbete mäts i antal.

DFB SPÅR

DFB.0 Spår, sammansatta

Maskinetablering
Arbete ersätts med ett belopp.

Anmärkning
Med maskinetablering avses erforderlig utrustning för spårbyggnad.

Spårbyggnad
Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel
Längd som mäts är längd av spår bestående av dubbla räler, spårmeter.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för arbete med sliprar, räler och justering av spår under
DFB.1, DFB.2 och DFB.3.

DFB.1 Sliprar
Arbete mäts i antal.

Anmärkning
Regeln gäller om ersättning för aktuellt arbete inte ska ingå i ersättning för DFB.0.

DFB.2 Räler
Arbete mäts i längd.

Anmärkning
Regeln gäller om ersättning för aktuellt arbete inte ska ingå i ersättning för DFB.0.

DFB.22 Övergångsräler
Arbete mäts i antal.

Anmärkning
Regeln gäller om ersättning för aktuellt arbete inte ska ingå i ersättning för DFB.0.

DFB.26 Rälsdetaljer
Arbete mäts i antal.

Anmärkning
Regeln gäller om ersättning för aktuellt arbete inte ska ingå i ersättning för DFB.0.
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DFB.3 Justering av spår
Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel
Längd som mäts är längd av spår bestående av dubbla räler, spårmeter.

Anmärkning
Regeln gäller om ersättning för aktuellt arbete inte ska ingå i ersättning för DFB.0.

DFB.8 Diverse spårarbeten
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

DFC VÄXLAR OCH SPÅRKORSNINGAR

DFC.0 Växlar och spårkorsningar, sammansatta

Maskinetablering
Arbete ersätts med ett belopp.

Anmärkning
Med maskinetablering avses erforderlig utrustning för byggnation av växlar och
spårkorsningar.

Byggnation av växlar och spårkorsningar
Arbete mäts i antal.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för arbete med sliprar, räler och anordningar samt justering
under DFC.1, DFC.2 och DFC.3.

DFC.1 Sliprar i växel och spårkorsning
Arbete mäts i antal.

Anmärkning
Regeln gäller om ersättning för aktuellt arbete inte ska ingå i ersättning för DFC.0.

DFC.2 Räler och anordningar i växel och spårkorsning
Arbete mäts i antal.

Anmärkning
Regeln gäller om ersättning för aktuellt arbete inte ska ingå i ersättning för DFC.0.

DFC.3 Justering av växel och spårkorsning
Arbete mäts i antal.

Anmärkning
Regeln gäller om ersättning för aktuellt arbete inte ska ingå i ersättning för DFC.0.
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DFC.8 Diverse arbeten i växlar och spårkorsningar
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

DFD SPÅRKOMPLETTERINGAR

DFD.1 Vägplattor
Arbete ersätts med ett belopp.

DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN

DGB ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK
Arbete mäts i area.

DGB.3 Återställande av vegetationsyta

Komplettering av mätregel
Area som mäts är verklig area.

DGB.51 Återställande av terrängtrappor
Arbete mäts i antal.

DGB.52 Återställande av murar
Arbete mäts i längd.

DGB.6 Återställande av anläggningskompletteringar m m
Arbete mäts i längd.

DGB.63 Återställande av väg- och ytmarkeringar

Längsgående markeringar, långa tvärgående markeringar,
bullermarkeringar och målning på kantstöd
Arbete mäts i längd.

Regeln gäller för markeringar som mäts i längd enligt DEE.

Korta tvärgående markeringar, texter och reflektorer
Arbete mäts i antal.

Regeln gäller för markeringar som mäts i antal enligt DEE.

Markeringar, fyllda ytor
Arbete mäts i area.

Regeln gäller för markeringar som mäts i area enligt DEE.

Komplettering av mätregel
Area som mäts är markerad yta.
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DGB.64 Återställande av fundament, stolpar, skyltar m m
Arbete mäts i antal.

DGB.681 Återställande av refugelement
Arbete mäts i antal.

DGB.7 Avslutande av täkt, sidotag och upplag
Arbete ersätts med ett belopp.

DH SKÖTSEL AV MARKANLÄGGNING M M

DHB SKÖTSEL AV MARKANLÄGGNING UNDER GARANTITIDEN
Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel
Area mäts endast en gång.

DHB.2 Skötsel av anläggningskompletteringarmmundergarantitiden
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

Komplettering av mätregel
Arbete mäts endast en gång.

DHB.312 Skötsel av träd under garantitiden
Arbete mäts i antal.

Komplettering av mätregel
Antal mäts endast en gång.

DHB.313 Skötsel av buskar m m under garantitiden
Arbete mäts i antal.

Komplettering av mätregel
Antal mäts endast en gång.

DHB.314 Skötsel av häck under garantitiden
Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel
Längd mäts endast en gång.

DHB.316 Skötsel av klätterväxter under garantitiden
Arbete mäts i antal.

Komplettering av mätregel
Antal mäts endast en gång.

MER 61

Re
m
iss

- F
år
ej
åb
er
op
as



DJ FÖRANKRINGAR

DJB FÖRANKRINGAR AV KONSTRUKTIONER
Arbete mäts i antal.

Komplettering av mätregel
Antal som mäts är antal förankringar per angivna längder.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för borrning och injektering.

Ändrad fri längd av förankring regleras enligt à-prislista. Reglering utförs vid skillnad
mellan angiven och verklig fri längd > 1,0 m. Reglering sker av hela avvikelsen.

DJB.1 Förankring i berg

Komplettering av ersättningsregeln
Ändrad förankringslängd regleras enligt à-prislista. Reglering utförs vid skillnad mellan
angiven och verklig förankringslängd > 0,5 m. Reglering sker av hela avvikelsen.

DJB.21 Injekterade förankringar i jord

Komplettering av ersättningsregeln
Ändrad förankringslängd regleras enligt à-prislista. Reglering utförs vid skillnad mellan
angiven och verklig förankringslängd > 0,5 m. Reglering sker av hela avvikelsen.
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E PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

EB PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING

EBB FORMAR, FORMSTÄLLNINGAR M M FÖR BETONGGJUTNING
I ANLÄGGNING
Arbete mäts i area.

EBB.1 Form

Komplettering av mätregel
Avdrag görs för form som täcker ursparning ≥ 2,0 m2.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för

1. Flytbräder.

2. Form för arbetsgjutfogar som inte mäts under EBB.33.

EBB.2 Glidform och klätterform

Komplettering av mätregel
Area som mäts är gjuten area inklusive glid- och klätterformberörd area för avstängare,
förtagningar, ursparningar och dylikt.

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för längd av avstängare, förtagningar, ursparningar och dylikt.

Längd som mäts är omkrets av avstängare, förtagningar, ursparningar och dylikt.

Anmärkning
Formmatriser, profileringar och dylikt, som inte följer form, mäts och ersätts under
EBB.31.

EBB.31 Profilering i form

Lister med mått ≤ 75 × 25 mm eller motsvarande tvärsnittsyta
Arbete mäts i längd.

Matriser o d samt lister o d med mått > 75 × 125 mm eller
motsvarande tvärsnittsyta
Arbete mäts i area.

EBB.33 Gjutavstängare

Avstängare med area ≤ 0,5 m2

Arbete mäts i antal.
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Avstängare med area > 0,5 m2

Arbete mäts i area.

EBC ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M
I ANLÄGGNING

EBC.1 Armering
Arbete mäts i vikt.

EBC.12 Spännarmering

Spännkablar, spännlinor och stänger
Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel
Längd som mäts är verklig längd.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för injektering enligt EBJ.11.

Förankringar och skarvdon
Arbete mäts i antal.

EBC.2 Ingjutningsgods m m

Ingjutningsgods med vikt ≤ 2,0 kg/st
Arbete mäts i antal.

Ingjutningsgods med vikt > 2,0 kg/st
Arbete mäts i vikt i kg.

EBC.3 Fogband
Arbete mäts i längd.

EBC.5 Förbättring och reparation med utanpåliggande armering
på betongkonstruktion
Arbete mäts i vikt.

EBC.52 Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller
kolfiberlaminat på betongkonstruktion
Arbete mäts i area.

EBC.6 Förbättringoch reparationavbetongkonstruktionmedkatodiskt
skydd av armering
Arbete ersätts med ett belopp.
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EBE BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
Arbete mäts i volym.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för injektering enligt EBJ.12.

EBE.1171 Undergjutning och igjutning kategori A
Arbete mäts i antal.

EBE.12 Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

EBE.181 Skyddslager av betong
Arbete mäts i area.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för form.

EBE.21511 Grundplatta av betong för ledning
Arbete mäts i area.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för form.

EBE.21512 Förankring med stödblock mot jord
Arbete mäts i antal.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för form.

EBE.21513 Förankring med stödblock mot berg
Arbete mäts i antal.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för form.

EBE.21514 Förankring med gravitationsfundament för tryckrörsledning
Arbete mäts i antal.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för form.

EBE.21515 Strömningsavskärande anordningar

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för form.
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EBE.2153 Platsgjutet fundament, stöd e d
Arbete mäts i antal.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för form.

EBE.2154 Platsgjuten brunn, kammare e d
Arbete mäts i antal.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för form.

EBE.2171 Undergjutning och igjutning kategori B
Arbete mäts i antal.

EBE.22 Betonggjutning kategori B vid förbättring eller reparation
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

EBF SPRUTBETONG I ANLÄGGNING
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

EBF.3 Sprutbetong i tunnel eller bergrum

Insprutade dräner

Anmärkning
Ersättning för arbete under EBF.3 ingår i ersättning för insprutade dräner DEQ.12.

EBF.42 Sprutbetong i bergslänt

Insprutade dräner

Anmärkning
Ersättning för arbete under EBF.42 ingår i ersättning för insprutade dräner DEQ.12.

EBG PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER AV
LÄTTBALLASTBETONG I ANLÄGGNING
Arbete mäts i volym.

EBH UNDERVATTENSGJUTNA KONSTRUKTIONER
I ANLÄGGNING
Arbete mäts i volym.

EBJ INJEKTERINGAR I BETONGKONSTRUKTIONER
I ANLÄGGNING
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EBJ.11 Injektering av foderrör till spännarmering

Anmärkning
Ersättning för arbete under EBJ.11 ingår i ersättning för spännarmering EBC.12.

EBJ.12 Injektering av sprickor vid nybyggnad

Anmärkning
Ersättning för arbete under EBJ.12 ingår i ersättning för betonggjutningar i
anläggning EBE.

EBJ.21 Injektering av sprickor vid reparation
Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel
Längd som mäts är total injekteringsbar spricklängd.

EBJ.22 Injektering av håligheter m m vid reparation
Arbete mäts i antal.
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F MURVERK

FB MURVERK O D AV NATURSTEN I ANLÄGGNING
Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel
Area som mäts är synlig area.

FBB MURAR AV NATURSTEN

Komplettering av mätregel
Area som mäts är största synliga area i vertikal projektion på murens ena sida enligt
figur MER FBB/1.

FIGUR MER FBB/1. DEFINITION AV SYNLIG AREA FÖR MUR AV NATURSTEN.

FBC MURBEKLÄDNADER AV NATURSTEN

Komplettering av mätregel
Area som mäts är synlig area i vertikal och horisontal projektion enligt figur MER FBC/1.

FIGUR MER FBC/1. DEFINITION AV SYNLIG AREA FÖR MURBEKLÄDNAD AV NATURSTEN.
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FBD BROVALV AV NATURSTEN

FBD.1 Brovalv av natursten vid nybyggnad
Arbete ersätts med ett belopp.

FBD.2 Brovalv av natursten vid förbättring och reparation
Arbete mäts i area.

FC MURVERK AV MURSTEN, MURBLOCK O D I ANLÄGGNING
Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel
Area som mäts är största synliga area i vertikal projektion på murens ena sida enligt
figur MER FC/1.

FIGUR MER FC/1. DEFINITION AV SYNLIG AREA FÖR MURVERK AV MURSTEN OCH

MURBLOCK.

FD MURVERK AV VEGETATIONSMATERIAL I ANLÄGGNING
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.
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G KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

GB KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT
I ANLÄGGNING
Arbete mäts i antal.

Anmärkning
Fogning med fogmassa mäts och ersätts under ZBB.

GBB KONSTRUKTIONER AV NATURSTENSELEMENT
I ANLÄGGNING

GBB.57 Trappa av naturstenselement

Trappa av naturstenselement exklusive sidostycken
Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel
Area som mäts är area i horisontal projektion.

Sidostycken för trappa av naturstenselement
Arbete mäts i antal.

Komplettering av mätregel
Antal som mäts är antal sidostycken.

GBC KONSTRUKTIONER AV BETONGELEMENT I ANLÄGGNING

Anmärkning

1. Ingjutna eller inborrade förankringsskruvar mäts och ersätts under EBC.2.

2. Undergjutning och fastgjutning mäts och ersätts under EBE.1171 eller EBE.2171.

GBC.112 Mur av betongelement kategori A vid nybyggnad av bro
Arbete mäts i längd.

GBC.116 Rörbro av betongelement kategori A vid nybyggnad av bro
Arbete ersätts med ett belopp.

GBC.152 Mur av betongelement kategori A vid nybyggnad i mark
Arbete mäts i längd.

GBC.2511 Grundplatta av betongelement kategori B vid nybyggnad
Arbete mäts i area.

GBC.252 Mur av betongelement kategori B vid nybyggnad
Arbete mäts i längd.
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GBC.253 Konstruktion av betongelement för väg, plan o d samt järnväg
kategori B vid nybyggnad i mark
Arbete mäts i längd.

GBC.257 Trappa av betongelement kategori B vid nybyggnad

Trappa av betongelement exklusive sidostycken
Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel
Area som mäts är area i horisontal projektion.

Sidostycken för trappa av betongelement
Arbete mäts i antal.

Komplettering av mätregel
Antal som mäts är antal sidostycken.

GBD KONSTRUKTIONER AV STÅLELEMENT I ANLÄGGNING

GBD.116 Rörbro av stålelement kategori A vid nybyggnad
Arbete ersätts med ett belopp.

GBD.3 Konstruktion av stålelement vid reparation
Arbete ersätts med ett belopp.

GBE KONSTRUKTIONER AV ALUMINIUMELEMENT
I ANLÄGGNING

GBE.3 Konstruktion av aluminiumelement vid reparation
Arbete ersätts med ett belopp.

GBF KONSTRUKTIONER AV TRÄELEMENT I ANLÄGGNING

GBF.3 Konstruktion av träelement vid reparation
Arbete ersätts med ett belopp.

GBG KONSTRUKTIONER AV POLYETENELEMENT I ANLÄGGNING

GBG.116 Rörbro av polyetenelement kategori A vid nybyggnad
Arbete ersätts med ett belopp.
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H KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

HB KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I ANLÄGGNING

HBB KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV METALL
I ANLÄGGNING
Arbete mäts i vikt.

HBD KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV TRÄ
I ANLÄGGNING
Arbete mäts i längd.

HBD.112 Inbrädningar, inklädnader o d av bro
Arbete mäts i area.

HBD.1121 Inbrädningar av bro

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för läkt enligt HBD.1551.

HBD.12 Konstruktioner av barrträ i mark
Arbete mäts i area.

HBD.121 Murar av trä

Komplettering av mätregel
Area som mäts är största synliga area i vertikal projektion på murens ena sida.

HBD.1551 Läkt för inbrädning av bro

Anmärkning
Ersättning för arbete under HBD.1551 ingår i ersättning för inbrädningar av bro enligt
HBD.1121.

HBD.1553 Läkt för fribärande plåtbeslagning av bro

Anmärkning
Ersättning för arbete under HBD.1553 ingår i ersättning för beslagning under aktuell
kod och rubrik i avsnitt JCB.533 och JCC.533.
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J SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK,
PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

JB SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALTMASTIX,
EPOXI E D I ANLÄGGNING
Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel
Avdrag görs för areor som var för sig upptas av uppbyggnader eller
genomföringar > 0,5 m2.

JBJ FÖRSEGLINGAR I ANLÄGGNING
Arbete mäts i längd.

JBK VATTENAVLEDANDE SKIKT AV BYGGPAPP, DUK, FOLIE E D
FÖR PLAN PLÅT I ANLÄGGNING

JBK.12 Detaljutföranden av vattenavledande skikt av byggpapppåbro
Arbete mäts i längd.

JBK.123 Utförande av vattenavledande skikt av byggpapp vid
genomföringar
Arbete mäts i antal.

JC SKIKT OCH KOMPLETTERINGAR AV PLAN PLÅT FÖR
ANLÄGGNING
Arbete mäts i area.

JCB SKIKT OCH KOMPLETTERINGAR AV PLAN METALLISERAD
STÅLPLÅT FÖR ANLÄGGNING

JCB.52 Droppbleck, listbeslag e d av metalliserad stålplåt på bro
Arbete mäts i längd.

JCB.525 Listbeslag av metalliserad stålplåt

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för

1. Antal fästbleck.

2. Antal gavlar.

JCB.531 Beslagning av metalliserad stålplåt på bärverk utan luftspalt

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal fästbleck.
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JCB.532 Beslagning av metalliserad stålplåt på inbrädning med luftspalt

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för

1. Antal fästbleck.

2. Längd av list.

JCB.533 Beslagning med fribärande metalliserad stålplåt på läkt

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för läkt enligt HBD.1553.

JCB.586 Stosar av metalliserad stålplåt till rör, stolpe e d på bro
Arbete mäts i antal.

JCC SKIKT OCH KOMPLETTERINGAR AV PLAN ROSTFRI
STÅLPLÅT FÖR ANLÄGGNING

JCC.31 Kantplåtar av rostfri stålplåt på träbro
Arbete mäts i längd.

JCC.52 Droppbleck, listbeslag e d av rostfri stålplåt på bro
Arbete mäts i längd.

JCC.531 Beslagning av rostfri stålplåt på bärverk utan luftspalt

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal fästbleck.

JCC.532 Beslagning av rostfri stålplåt på inbrädning med luftspalt

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för

1. Antal fästbleck.

2. Längd av list.

JCC.533 Beslagning med fribärande rostfri stålplåt på läkt

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för läkt enligt HBD.1553.

JCC.586 Stosar av rostfri stålplåt till rör, stolpe e d på bro
Arbete mäts i antal.
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L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR,
SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

LB PUTS

LBB PUTS I ANLÄGGNING
Arbete mäts i area.

LC MÅLNING M M

LCB BYGGPLATSMÅLNING I ANLÄGGNING

Målad yta med bredd eller omkrets var för sig ≤ 500 mm
Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel
Längd som mäts är längd av målad yta med bredd eller omkrets var för sig ≤ 500 mm
med mätgränser ≤ 100 mm, 300 mm respektive 500 mm.

Målad yta med bredd eller omkrets var för sig > 500 mm
Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel
Area som mäts är area av målad yta med bredd eller omkrets var för sig > 500 mm.

LD SKYDDSBELÄGGNING

LDB SKYDDSBELÄGGNING I ANLÄGGNING

LDB.3 Reparation av skyddsbeläggningar

Skyddsbeläggningar med bredd/omkrets ≤ 500 mm och med
längd ≤ 1 000 mm
Arbete mäts i antal.

Komplettering av mätregel
Antal som mäts är antal belagda mindre ytor med bredd eller omkrets ≤ 500 mm och
med längd ≤ 1 000 mm.

Skyddsbeläggningar med bredd/omkrets ≤ 500 mm och
längd > 1 000 mm
Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel
Längd som mäts är längd av belagd yta med bredd eller omkrets var för sig ≤ 500 mm
med mätgränser ≤ 100 mm, 300 mm respektive 500 mm och med längd > 1 000 mm.
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Skyddsbeläggningar med bredd/omkrets > 500 mm
Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel
Area som mäts är area av belagd yta med bredd eller omkrets var för sig > 500 mm.

LE KLOTTERSKYDDSBEHANDLING

LEB KLOTTERSKYDDSBEHANDLING I ANLÄGGNING
Arbete mäts i area.

LF SKYDDSIMPREGNERING

LFB SKYDDSIMPREGNERING I ANLÄGGNING

LFB.3 Skyddsimpregnering mot inträngning av klorider och vatten
Arbete mäts i area.
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N KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M

NB KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I ANLÄGGNING
Arbete mäts i antal.

NBB KOMPLETTERINGAR TILL BJÄLKLAGSÖPPNINGAR M M
I ANLÄGGNING

NBB.11 Gallerdurkstäckningar

Gallerdurkstäckningar med area ≤ 1,0 m2

Arbete mäts i antal.

Gallerdurkstäckningar med area > 1,0 m2

Arbete mäts i area.

NBB.12 Slitsdurkstäckningar
Arbete mäts i längd.

NBB.13 Durkplåtstäckningar

Durkplåtstäckningar med area ≤ 1,0 m2

Arbete mäts i antal.

Durkplåtstäckningar med area > 1,0 m2

Arbete mäts i area.

NBJ TILLTRÄDES- OCH SKYDDSANORDNINGAR I ANLÄGGNING

NBJ.11 Stegar för fast vertikal montering
Arbete mäts i längd.

NBJ.3 Skyddsräcken vid avsatser e d
Arbete mäts i längd.

NBK TRAPPOR, TRAPPRÄCKEN M M I ANLÄGGNING

NBK.3 Trappräcken, ledstänger o d
Arbete mäts i längd.
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P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER
RÖRLEDNINGSNÄT

PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING
Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel
Längd som mäts är rörledningens längd. Avdrag från längden görs för anordningar
såsom ventiler, brunnar eller dylikt med större utsträckning i ledningens längdriktning
än 1,0 m. Anordningar som är placerade i lednings startpunkt eller slutpunkt medräknas
inte i rörledningens längd.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för fogning och anslutning genom svetsning av stålrör
eller PE-rör och lödning av kopparrör vid nyläggning.

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för

1. Antal förtillverkade rördelar såsom krokrör, T-rör, förminskningsrör/övergångsrör,
propp och dylikt i dimensioner > DN 200 avseende tryckledningar.

2. Antal förtillverkade rördelar såsom krokrör, grenrör,
förminskningsrör/övergångsrör, spetsvändare, propp och dylikt i
dimensioner > DN 400 avseende självfallsledningar.

Anmärkning
För fjärrvärme- och fjärrkyleledningar avser DN mediaröret.

PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för

1. Antal trumögon.

2. Antal galler.

PBB.2132 Ledning av fabriksisolerade rör av olegerat tryckkärlsstål med
mantelrör i ledningsgrav

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal fogar på fjärrvärmerör.

PBB.217 Trumma av rör av vågprofilerad, förzinkad stålplåt, i
ledningsgrav
Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel
Längd som mäts är trummas bottenlängd.
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PBB.313 Ledning av raka kopparrör, isolerade och med mantelrör, i
ledningsgrav

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal fogar på fjärrvärmerör.

PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal angivna elektrosvetsmuffar i dimensioner > DN 200.

PBC RÖRLEDNINGAR I SKYDDSLEDNING

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal rörstöd.

PBC.2132 Ledning av fabriksisolerade rör av olegerat tryckkärlsstål med
mantelrör i skyddsledning

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal fogar på fjärrvärmerör.

PBC.313 Ledning av raka kopparrör, isolerade och med mantelrör, i
skyddsledning

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal fogar på fjärrvärmerör.

PBC.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i skyddsledning

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal angivna elektrosvetsmuffar i dimensioner > DN 200.

PBD RÖRLEDNINGAR PÅ STÖD

PBD.2132 Ledning av fabriksisolerade rör av olegerat tryckkärlsstål med
mantelrör på stöd

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal fogar på fjärrvärmerör.

PBD.313 Ledning av raka kopparrör, isolerade och med mantelrör, på
stöd

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal fogar på fjärrvärmerör.
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PBD.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, på stöd

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal angivna elektrosvetsmuffar i dimensioner > DN 200.

PBE NEDPLÖJDA RÖRLEDNINGAR

PBE.5121 Nedplöjd ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal angivna elektrosvetsmuffar i dimensioner > DN 200.

PBF TRYCKTA ELLER BORRADE RÖRLEDNINGAR

Maskinetablering
Arbete ersätts med ett belopp.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för tillfälliga tryck- och mottagningsstationer, eventuella
mellantryckstationer, mothåll av spont samt återställning.

Rörledning
Arbete mäts i längd.

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för borrning för pilothål, upprymning i ett eller flera steg
samt indragning.

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för

1. Den längd av borrningen som utförs i berg eller i block ≥ 1,0 m.

2. Antal trumögon.

3. Antal galler.

Anmärkning
Transport av massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras mäts
och ersätts under CFC.3.

PBF.2132 Tryckt eller borrad ledning av fabriksisolerade rör av olegerat
tryckkärlsstål med mantelrör

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal fogar på fjärrvärmerör.

PBG INFODRINGSLEDNINGAR I BEFINTLIGA RÖRLEDNINGAR

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal rörstöd.
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PBH RÖRLEDNINGAR I SJÖ, VATTENDRAG E D

PBH.5121 LedningavPE-rör, standardiserade tryckrör, i sjö, vattendraged

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för antal angivna elektrosvetsmuffar i dimensioner > DN 200.

PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR,
KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR,
INSPEKTION M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING
Arbete mäts i antal.

PCB ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M

Komplettering av ersättningsregeln
I ersättning ingår ersättning för

1. Anslutning till eller mot befintlig ledning.

2. Håltagning och kapning i samband med anslutning till ledning av annat material
än hårda material som stål och betong.

PCC ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION,
SKYDD M M AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING

PCC.42211 Expansionsupptagande s k kuddar för värmeledning i
ledningsgrav
Arbete mäts i längd.

PCC.5 Larmanordning för rörledning
Arbete mäts i längd.

PCC.6 Skydd för rörledning
Arbete mäts i längd.

PCC.7 Anordning för lokalisering och markering av markförlagd
rörledning
Arbete mäts i längd.

PCD KORROSIONSSKYDDSBEHANDLING AV RÖRLEDNINGAR
I ANLÄGGNING

PCD.1 Korrosionsskyddsbehandling av rörledning
Arbete mäts i längd.

PCD.3 Reparation av utvändigt korrosionsskydd på rörledning
Arbete mäts i längd.
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PCD.5 Reparation av invändigt korrosionsskydd på rörledning
Arbete mäts i längd.

PCD.6 Korrosionsskyddsbehandling av rörledning i brunn,
kammare o d
Arbete mäts i längd.

PCE INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING
Arbete mäts i längd.

PCE.1 Inre inspektion av ledning

Tillägg till ersättning
Tillägg gäller för längd vid mätning av respektive ovalitet och deformation,
riktningsavvikelse och dylikt.

PCE.21 Yttre inspektion av ledning i mark
Arbete mäts i antal.

PCF RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D
I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING
Arbete mäts i längd.

PCF.11122 Kapning av instickande röranslutning i vattenledning
Arbete mäts i antal.

PCF.21223 Kapning av instickande röranslutning i avloppsledning
Arbete mäts i antal.

PCG REPARATION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

PCG.1 Reparation av rör i rörledning i anläggning
Arbete mäts i längd.

PCH IGENFYLLNING ELLER INJEKTERING AV RÖRLEDNINGAR
I ANLÄGGNING
Arbete mäts i volym.

Komplettering av mätregel
Volym som mäts är verklig volym.

PD BRUNNAR O D I MARK
Arbete mäts i antal.
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PDJ LINJEAVVATTNING I MARK
Arbete mäts i längd.

PDY DIVERSE BRUNNAR O D I MARK

PDY.4 Infiltrationskassetter
Arbete ersätts med ett belopp.

PDY.62 Inloppsplatta

Komplettering av mätregel
Antal som mäts är antal inloppsplattor bestående av en eller flera delar.

PDY.7 Sluten tank för avlopp
Arbete ersätts med ett belopp.

PE ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING,
LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING
Arbete mäts i antal.

PF PUMPANORDNINGAR I ANLÄGGNING
Arbete mäts i antal.

PG RENOVERING AV RÖRLEDNINGAR M M I ANLÄGGNING

PGB RENOVERING AV RÖRLEDNINGAR
Arbete mäts i längd.

PGB.61 Renovering av självfallsledning med fogtätning
Arbete mäts i antal.

PGC RENOVERING AV ANORDNINGAR, BRUNNAR M M
PÅ RÖRLEDNING
Arbete mäts i antal.

MER 83

Re
m
iss

- F
år
ej
åb
er
op
as



Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

YF ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR

YFB ANMÄLNINGSHANDLINGAR

YFB.1 Anmälningshandlingar för anläggning
Arbete ersätts med ett belopp.

YFC ANSÖKNINGSHANDLINGAR

YFC.1 Ansökningshandlingar för anläggning
Arbete ersätts med ett belopp.

YG MÄRKNING OCH SKYLTNING

YGB MÄRKNING

YGB.1 Märkning av anläggning
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

YGC SKYLTNING

YGC.1 Skyltning för anläggning
Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i mängdförteckning.

YH KONTROLL, INJUSTERING M M

YHB KONTROLL

YHB.12 Kontroll av rör på ledning
Arbete mäts i längd.

YHB.13 Kontroll av fogar på ledning
Arbete mäts i antal.

YHB.14 Kontroll av brunnar, anordningar m m på ledning
Arbete mäts i antal.

YJ TEKNISK DOKUMENTATION

YJC BYGGHANDLINGAR

YJC.1 Bygghandlingar för anläggning
Arbete ersätts med ett belopp.

YJD UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR
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YJD.1 Underlag för relationshandlingar för anläggning
Arbete ersätts med ett belopp.

YJE RELATIONSHANDLINGAR

YJE.1 Relationshandlingar för anläggning
Arbete ersätts med ett belopp.

YJF DIGITAL FÖRVALTNINGSINFORMATION

YJF.1 Digital förvaltningsinformation för anläggning
Arbete ersätts med ett belopp.

YJH DOKUMENTATION AV TEKNISKA PRESTANDA

YJH.1 Dokumentation av tekniska prestanda för anläggning
Arbete ersätts med ett belopp.

YJJ MILJÖDOKUMENTATION

YJJ.1 Miljödokumentation för anläggning
Arbete ersätts med ett belopp.

YJK PRODUKTDOKUMENTATION

YJK.1 Produktdokumentation för anläggning
Arbete ersätts med ett belopp.

YJL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

YJL.1 Drift- och underhållsinstruktioner för anläggning
Arbete ersätts med ett belopp.

YJM SÄKERHETSINSTRUKTIONER

YJM.1 Säkerhetsinstruktioner för anläggning
Arbete ersätts med ett belopp.

YK UTBILDNING OCH INFORMATION

YKB UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH
UNDERHÅLLSPERSONAL

YKB.1 Utbildning och information till drift- och underhållspersonal
för anläggning
Arbete ersätts med ett belopp.
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Z DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR,
INFÄSTNINGAR O D

ZB DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR,
INFÄSTNINGAR O D I ANLÄGGNING

ZBB TÄTNING AV FOGAR I ANLÄGGNING
Arbete mäts i längd.

ZBC TÄTNING AV GENOMFÖRINGAR I ANLÄGGNING
Arbete mäts i antal.

ZBD KOMPLETTERINGAR AV NÄT, TRÅD M M I ANLÄGGNING

Kompletteringar av nät, tråd m m i anläggning med största mått i någon
riktning ≤ 1,0 m
Arbete mäts i antal.

Kompletteringar av nät, tråd m m i anläggning med största mått i någon
riktning > 1,0 m
Arbete mäts i area.
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