
AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD
För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende
byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06.

Under AFD i AMA AF angivna föreskrifter förutsätter att ABT 06 tillämpas.

Strukturen i avsnitt AFD är anpassad till kapitelindelningen i ABT 06. Således har
kapitel 1 i ABT 06 och AFD.1 i AMA AF båda rubriken Omfattning, kapitel 2 i ABT 06
och AFD.2 i AMA AF har båda rubriken Utförande och så vidare.

Genom att ABT 06 är åberopade i de administrativa föreskrifterna anknyter dessa till
de bestämmelser som kan sägas utgöra den vedertagna entreprenadrätten vid
totalentreprenader. Ändringar i dessa bestämmelser ska därför undvikas.

I ABT 06 har genom så kallade täckbestämmelser lämnats öppet för parterna att
avtala om en annan reglering än den som framgår av ABT 06. Dessa markeras med
formuleringen "om inte annat föreskrivits" eller motsvarande. Övriga bestämmelser
är så kallade fasta bestämmelser.

Omen ändring av enbestämmelse i ABT06 ska göras, ska ändringen redovisas tydligt.
Ändringen förs in under rätt kod och rubrik i de administrativa föreskrifterna i avsnitt
AFD med hänvisning till den ändrade bestämmelsens kapitel- och paragrafnummer
exempelvis "Med ändring av ABT 06 kap 0 § 00 föreskrivs...".

I RA AF finns hänvisning till alla täckbestämmelser. Det finns också hänvisning till
några fasta bestämmelser. Om lämplig kod och rubrik inte finns i RA AF som passar
till att föra in en ändring av en bestämmelse i ABT 06 förs ändringen in överst i det
avsnitt sommotsvarar det kapitel där bestämmelsen som ska ändras står. Exempelvis
ändring av en bestämmelse i kapitel 6 i ABT 06 förs in under AFD.6.

För att en ändring av en fast bestämmelse ska anses vara tydlig krävs därutöver att
hänvisning görs till den i en sammanställning i de administrativa föreskrifterna över
ändringar i förhållande till ABT 06. I en sådan hänvisning ska anges under vilken kod
och rubrik ändringen återfinns. Sammanställningen förs in under AFD.111
Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07.

AFD.1 Omfattning
Ange

– omfattning av kontraktsarbetena

– om det är ett ramavtal

– åtaganden under garantitiden

– huvuddelar, när sådana förekommer, se begreppsbestämningar i ABT 06

– om optioner ska ingå och i så fall villkor för dessa.

Beskriv under denna kod och rubrik entreprenadens omfattning i generella ordalag,
till exempel ”Entreprenaden omfattar mark- och husbyggnadsarbeten”,
”Entreprenadenomfattar el- och teleinstallationer”. Hänvisa beträffandeomfattningen
i detalj till förfrågningsunderlaget i dess helhet.
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Huvuddel kan vara till exempel huskropp, värmecentral, markarbete före övriga
byggnadsarbetens påbörjande, bro eller vägsträcka. Ange under

– AFB.41 att anbudssumman ska vara fördelad på huvuddelar

– AFD.45 färdigställandetid för respektive huvuddel.

AFD.11 Kontraktshandlingar

AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07
Förteckna under denna kod och rubrik de koder och rubriker i de administrativa
föreskrifterna som innehåller ändring av fasta bestämmelser i ABT 06 eller ABT-U07.

Enligt kommentarerna till rangordningsregeln i ABT 06 kap 1 § 3 krävs för att en
ändring av en fast bestämmelse ska anses vara tydlig att hänvisning görs till den i en
sammanställning i de administrativa föreskrifterna över ändringar i förhållande till
ABT 06. I en sådan hänvisning ska anges under vilken kod och rubrik som ändringen
återfinns. Se även råd under AFD.

AFD.113 Ansvar för uppgifter
Se ABT 06 kap 1 § 6.

AFD.114 Undantagna arbeten
Undvik att i handlingarna ange arbete som inte ska ingå i entreprenaden.

Om arbete som inte ingår i entreprenaden ändå tas upp, ange i vilken utsträckning i
förfrågningsunderlaget upptaget arbete ska undantas från entreprenaden samt om
entreprenören åläggs att utföra något i samband med undantaget arbete.

AFD.115 Uppföljning av avtal
Ange rutiner för uppföljning av avtal, till exempel utväxling av statistik i ramavtal.

AFD.12 Arbetsområde

AFD.121 Arbetsområdets gränser
Ange under denna kod och rubrik arbetsområdets gränser genom beskrivning eller
hänvisning till ritning. I vissa fall måste även gränser i vertikalled anges, exempelvis
vid ombyggnader. Om arbetsområdet varierar till storlek under entreprenadtiden
anges gränserna för varje skede.

Vid bestämning av arbetsområdets gränser beaktas bland annat

– erforderligt utrymme för arbetenas bedrivande

– kostnad för markhyra

– utrymme för etablering, upplag och transportvägar.

Ange under AFD.13 begränsningar i rätten att disponera arbetsområdet samt
förhållanden inom och invid arbetsområdet.
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AFD.122 Syn före påbörjande av arbete
Ange i de fall syn ska förrättas inom arbetsområdet före påbörjande av arbete

– vad synen avser

– omfattning av syn

– vem som kallar till syn

– om särskild syneförrättare ska utses, vem som utser och vem som svarar för
ersättningen

– hur iakttagelser vid syn dokumenteras.

Beträffande syn inom närliggande område, se AFD.531.

AFD.13 Förutsättningar
Angeunder aktuell kod och rubrik begränsningar i rätten att disponera arbetsområdet,
förhållanden inom och invid arbetsområdet samt övriga förutsättningar för arbetets
bedrivande som inte framgår av förfrågningsunderlaget i övrigt och somentreprenören
inte heller kan erhålla kännedom om genom besök på platsen. Se ABT 06 kap 1 § 7.

AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten
Ange

– förekommande sidoentreprenader

– arbeten som utförs i annans regi

– arbeten som ska utföras innan entreprenören påbörjar sitt arbete

– uppgifter som är av betydelse för entreprenaden beträffande sidoentreprenader,
liksom beträffande beställarens egna och annans arbeten inom arbetsområdet,
till exempel tider när arbetena kommer att utföras.

AFD.132 Arbetstider
Ange

– om arbete inte får utföras under vissa tider, till exempel på nätter eller under helger

– om arbete är begränsat till vissa tider, till exempel arbetstider för särskilt bullrande
arbeten eller tidpunkter för sprängning.

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet
Ange förutsättningar eller begränsningar med hänsyn till

– boende

– pågående produktion eller verksamhet

– arbete som måste utföras utanför arbetsområdet, till exempel inkoppling i befintlig
undercentral och vem som utför inkoppling

– tillåtna avbrottstider för till exempel el-, va- och fjärrvärmeledningar.
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AFD.1331 Förutsättningar med hänsyn till kvarboende och lokalnyttjare
Under denna kod och rubrik anges förutsättningar och villkor vid renovering och
ombyggnad i kvarboendes lägenheter och lokalnyttjares lokaler, till exempel vid
stambyte.

Alternativt bifogas till förfrågningsunderlaget ett särskilt dokument som innehåller
de villkor och ordningsregler som ska gälla för entreprenaden.

En befattning som benämns Ombyggnadssamordnare förekommer i dessa
sammanhang. Ombyggnadssamordnaren hjälper boende och lokalnyttjare med
praktiska detaljer och frågor vid renovering och ombyggnad, och avlastar därmed
fastighetsägarens förvaltning och entreprenörens platsorganisation.
Ombyggnadssamordnaren är oftast anställd eller anlitad av beställaren. Om denna
tjänst tillhandahålls av beställaren anges det under AFD.318 och om entreprenören
ska tillhandahålla ombyggnadssamordnare anges det under AFD.328. Ange även
vilka uppgifter som åvilar ombyggnadssamordnaren.

AFD.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader och
anläggningar
Ange förutsättningar för utförande av arbeten som berör

– byggnader eller byggnadsdelar

– anläggningar eller anläggningsdelar

– installationer

– system för till exempel el, va och värme som ska vara i drift under entreprenadtiden

– högsta tillåtna vibrationsnivåer.

AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik
Ange

– trafikförhållanden inom och invid arbetsområdet

– gällande hastighetsbegränsningar och möjlighet till sänkt hastighet

– planerade avstängningar av trafik och möjligheter för ytterligare avstängningar

– förutsättningar för arbete utanför arbetsområdet

– krav på anslutningar till fastigheter som gränsar till arbetsområdet.

Kravställ åtgärder för vägtrafik under avsnitt BCB.71 enligt AMA Anläggning.

Krav på upprättande av trafikanordningsplaner anges under AFD.173.

AFD.136 Förutsättningar med hänsyn till spårtrafik
Ange

– förbipasserande tågs hastighet och tågtrafikens frekvens

– möjligheter eller förutsättningar för tågfria tider eller för avstängt spår

– begränsningar vid arbete på stationsområde med hänsyn till resenärers tillträde till
plattformar med mera.

44

Re
m
iss

- F
år
ej
åb
er
op
as



Kravställ åtgärder för spårtrafik under avsnitt BCB.72 enligt AMA Anläggning.

AFD.137 Förutsättningar med hänsyn till sjöfart
Ange

– typ och frekvens av sjötrafik

– tider för avstängningar av sjötrafik.

Kravställ åtgärder för sjötrafik under avsnitt BCB.73 enligt AMA Anläggning.

AFD.138 Förutsättningar med hänsyn till luftfart
Ange

– typ och frekvens av flygtrafik

– flygtrafikfria tider

– möjligheter och förutsättningar för avstängning av färdområde.

AFD.139 Övriga förutsättningar
Ange övriga förutsättningar, till exempel tidsrestriktioner avseende arbetsområdets
tillgänglighet under en viss period under året beroende på fågelskydd och krav i
miljötillstånd för vattenverksamhet.

Beträffande om tillstånd föreligger, se AFD.161.

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m
Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande särskilda skydds- och
säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven
information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att med
underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal.

Ange, om uppgifterna inte redovisas i teknisk beskrivning, under aktuell kod och
rubrik

– vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller

– särskilda krav på information och utbildning av personal

– anvisningar för utmärkning och avstängning av skydds- och säkerhetsområde

– vilka personella resurser beställaren tillhandahåller

– vilka personella resurser som entreprenören ska tillhandahålla och ge utbildning

– vilken skydds- och varningsklädsel som ska bäras

– regler för in- och utpassering.

Beträffande arbetsmiljöplan, se AFD.1831.

AFD.141 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete inom byggnad,
industri, bergrum m m

AFD.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg
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AFD.143 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till spår

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

AFD.145 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till
flygplats

AFD.146 Skydds- och säkerhetsföreskrifter med hänsyn till militär
verksamhet

AFD.147 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till
kraftledning

AFD.148 Skydds- och säkerhetsföreskrifter för räddningsinsatser

AFD.15 Varor m m
Enligt ABT 06 kap 1 § 10 gäller, om inte annat föreskrivits i övriga
entreprenadhandlingar, att entreprenören utan ersättning får använda eller
tillgodogöra sig massor, material och varor som tillvaratagits eller uttagits vid
utförandet av entreprenaden.

Ange i teknisk beskrivning befintligamassor,material och varor som ska återanvändas
eller förbli beställarens egendom.

AFD.151 Varor från entreprenören
För vara som ingår i entreprenaden ska entreprenören snarast efter anfordran
tillhandahålla byggvarudeklaration. Byggvarudeklaration ska innehålla redovisning
av varans innehåll och miljöegenskaper.

För kemiska produkter ska även säkerhetsdatablad eller varuinformationsblad
tillhandahållas.

Ange i teknisk beskrivning vara för vilken entreprenören utan anfordran ska
tillhandahålla byggvarudeklaration.

Ange om entreprenören ska upprätta dokumentation över inbyggda varors innehåll,
placering i byggnad i de fall dessa innehåller hälso- och miljöstörande kemikalier
enligt KEMI:s, Kemikalieinspektionens, Prioriteringsguide (PRIO).

AFD.1511 Bedömningssystem för varor
Ange

– om varor ska vara bedömda i ett bedömningssystem

– vilken typ av bedömningssystem

– om bedömningssystemet innehåller olika kategorier

– vilken kravnivå som ska gälla för olika varor, till exempel varornas klimatpåverkan.

AFD.152 Varor eller arbeten från beställaren
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AFD.1521 Förbeställda varor eller arbeten
Ange

– om entreprenören ska överta av beställaren infordrat anbud eller träffat avtal om
leverans av vara eller arbete som ingår i entreprenaden

– under AFD.621 vem som ska svara för betalning.

Bifoga i förfrågningsunderlaget kopia av anbud eller avtal, så att de villkor som gäller
framgår.

Det är viktigt att beställaren genomför förupphandling på villkor som samordnats
med entreprenaden i övrigt.

AFD.1522 Varor som tillhandahålls
Ange

– omentreprenören tillhandahålls någon i förfrågningsunderlaget redovisad vara och
hur leverans kommer att ske

– hur, var och när entreprenören ska omhänderta varan samt om denne vid lossning
ska kontrollera att varan är fri från transportskador

– omentreprenören ska vidta någon särskild åtgärd som inte följer av dennes allmänna
vårdplikt, jämför ABT 06 kap 5 § 9

– om varan ska omfattas av entreprenörens försäkringar

– om entreprenören ska lämna tidplan för leverans av varor som tillhandahålls.

Beträffande infästningsgods, se AFG.52.

Om mängden varor som beställaren avser att tillhandahålla är stor bör de redovisas
i en särskild förteckning. Hänvisa i så fall till denna.

AFD.1523 Tillval
Ange i de fall boende ska ges möjlighet att välja alternativa varor

– hur tillvalsprogram upprättas

– vem som tillhandahåller tillvalen

– var tillvalen visas, om annan plats än arbetsområdet

– under hur lång tid före inflyttning som tillval ska kunna ske

– hur betalning sker

– vem som administrerar tillvalet.

AFD.157 Utbildning och support
Ange beträffande de varor som ingår i entreprenaden omfattning av utbildning som
entreprenören ska ge beställarens personal samt omfattning av support och form för
denna, om detta inte redovisas i teknisk beskrivning.
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AFD.158 Utveckling av varor och metoder
Ange om entreprenören i samråd med beställaren ska utveckla varor och metoder
för deras montering och i så fall vilka varor och metoder utvecklingen avser.

Vidmeromfattandevaru- ochmetodutvecklingbör separat utvecklingsavtal upprättas.

AFD.16 Tillstånd m m

AFD.161 Tillstånd från myndigheter
Ange om beställaren ombesörjt och bekostat något tillstånd som det normalt åvilar
entreprenören att ombesörja och bekosta, se ABT 06 kap 1 § 11.

Bifoga vid behov i förfrågningsunderlaget kopia av tillstånd som är av betydelse för
entreprenaden.

AFD.162 Myndighetsbesiktning
Se ABT 06 kap 1 § 11.

AFD.163 Överenskommelser m m
Beställaren tillhandahåller efter anfordran uppgift om namn på och adress till ägare
till grannfastighet, annan markägare, väghållare och dylikt. Om överenskommelse
som berör entreprenaden träffas mellan entreprenören och ägare till grannfastighet,
annan markägare, väghållare och dylikt, ska beställaren underrättas därom.

Ange omentreprenören ska överlämna skriftligt intyg attmellanhavandenmed ägare
till grannfastighet, annan markägare, väghållare och dylikt har reglerats.

Ange överenskommelser som redan träffats genom beställarens försorg med ägare
till grannfastighet, annan markägare, myndighet eller annan som berörs av
entreprenaden.

Ange om beställaren har träffat överenskommelse med transportör eller
avfallsmottagare samt, om överenskommelsen innefattar ersättning som
entreprenören ska erlägga, ersättningens storlek.

AFD.17 Anmälningar

AFD.171 Anmälningar till myndigheter
Ange om beställaren har gjort

– förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket

– någon anmälan till byggnadsnämnden.

Ange vilka anmälningar entreprenören ska göra eller lämna underlag till.

För att vinna tid erfordras ibland, då entreprenör ännu inte är utsedd, att beställaren
ombesörjer anmälan somnormalt åvilar entreprenören.Angeombeställarenombesörjt
sådan anmälan.
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AFD.172 Anmälningar till beställaren
Ange vad entreprenören ska anmäla till beställaren utöver vad som framgår av
handlingarna i övrigt.

AFD.173 Anmälningar till väghållaren
För arbete på allmän väg fordras väghållarens tillåtelse för utförande av tillfälliga
trafik- och skyddsanordningar.

Ange om entreprenören ska utarbeta trafikanordningsplan och krav på vad den ska
innehålla.

AFD.18 Författningar

AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL
Entreprenören ska medverka vid de besiktningar, möten med mera som verkställs
med stöd av plan-och bygglagen, PBL.

AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL
Entreprenören ska utföra och dokumentera egenkontroll enligt krav i för projektet
gällande kontrollplan enligt PBL.

Bifoga fastställd kontrollplan till förfrågningsunderlaget.

AFD.1812 Kontrollansvarig enligt PBL
Ange vem eller vilka som utsetts eller kommer att utses som kontrollansvarig(a).

AFD.1813 Samordning av kontrollansvariga enligt PBL
I de fall olika personer utses som kontrollansvariga enligt PBL för skilda delar av
projektet ska en samordningsansvarig utses.

Ange vem som ska svara för samordningen av de arbetsuppgifter som åligger de
olika kontrollansvariga.

AFD.182 Ansvar för personuppgifter
När entreprenören behandlar personuppgifter åt beställaren för vilka beställaren är
personuppgiftsansvarig, ska behandlingen regleras genomavtal. Avtalet, ett så kallat
personuppgiftsbiträdesavtal, ska vara bindande för den personuppgiftsansvarige och
personuppgiftsbiträdet.

Ange om personuppgiftsbiträdesavtal ska träffas och vilka villkor som ska gälla för
avtalet.

AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö
Byggherrens arbetsmiljöansvar regleras i arbetsmiljölagen kap 3 § 6 samt i
Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete.
Byggherren kan enligt § 7c skriftligen avtala att de uppgifter som avses i § 6 och i de
anslutande föreskrifterna ska åvila en uppdragstagare som fått i uppdrag att
självständigt ansvara för planering och projektering eller för arbetets utförande.
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AFD.1831 Arbetsmiljöplan
Ange vad entreprenören ska utföra avseende arbetsmiljöplan.

Arbetsmiljöplan ska vara upprättad innan byggarbetsplatsen etableras. Den som är
byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering svarar för att
arbetsmiljöplan upprättas, och den somär byggarbetsmiljösamordnare för utförande
svarar för att arbetsmiljöplanen anpassas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och
till eventuella förändringar. Arbetsmiljöplan behandlas i Arbetsmiljöverkets föreskrift
AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete.

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering
(BAS-P)
Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och
projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen
kap 3 § 7a samt i anslutande föreskrifter.

Enligt arbetsmiljölagen kap 3 § 6 p 2 ska byggherren utse en lämplig
byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av arbetet.
Byggarbetsmiljösamordnaren ska vara en juridisk eller fysisk person somhar tillräckliga
kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet.
Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering svarar för de uppgifter
som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7a samt i AFS 1999:3, Byggnads- och
anläggningsarbete, §§ 11–12b.

Ange hur entreprenören ska kunna styrka att den person eller den personal som
entreprenören avser att använda i arbetsmiljöarbetet har erforderliga kvalifikationer.

Åberopa denna kod och rubrik i de fall entreprenören ska tillhandahålla
byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P). Ange vilken del
av planeringen eller projekteringen byggarbetsmiljösamordningen ska omfatta.

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)
Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av
entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 §§ 7b och 7f
samt i anslutande föreskrifter.

Enligt arbetsmiljölagen kap 3 § 6 p 3 ska byggherren utse en lämplig
byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet. Byggarbetsmiljösamordnaren
ska vara en juridisk eller fysisk person med tillräckliga kvalifikationer i form av
utbildning, kompetens och erfarenhet. Byggarbetsmiljösamordnaren för utförande
svarar för de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 §§ 7b och 7f samt i
AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete, §§ 13–16.

Ange hur entreprenören ska kunna styrka att den person eller den personal som
entreprenören avser att använda i arbetsmiljöarbetet har erforderliga kvalifikationer.

AFD.1834 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare
Ange vem som är byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering
respektive för utförande.
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AFD.184 Skyddsombud m fl
Ange uppgift om vem eller vilka som är skyddsombud och vem eller vilka som svarar
för arbetsmiljöfrågor.

AFD.185 CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar
Parterna bör i ett tidigt skede träffa överenskommelse om vilken part som ska svara
för CE-märkning och övriga åtgärder enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ommaskiner,
AFS 2008:3.

AFD.1851 CE-märkning av hiss, maskinanläggning och tryckbärande
anordning
Entreprenören ska vidta de åtgärder som enligt EG:s hissdirektiv, maskindirektiv och
direktiv om tryckbärande anordningar ankommer på tillverkaren. CE-märkning ska
vara utförd och försäkran om överensstämmelse ska föreligga senast vid
slutbesiktning, eller om så avtalats, efter avslutad provdrift eller tidigare ibruktagande.

Riskbedömning ska utföras fortlöpande under projektering, utförande och provning,
och resultatet ska delges beställaren.

I en totalentreprenad ska CE-märkning normalt ingå i entreprenaden, förutsatt att
anordningen som ska CE-märkas ingår i entreprenaden i sin helhet.

Ange och specificera om del av maskinanläggning som ska CE-märkas ingår i
sidoentreprenad.

Ange i de fall befintliga installationsdelar ska ingå i nya maskiner som ska CE-märkas

– i vilken utsträckning dokumenterad riskbedömning ska delges beställaren

– om särskilda krav ska gälla för hur dokumenten ska sammanställas.

AFD.1852 CE-märkning av hiss
Entreprenören ska vidta de åtgärder som enligt EG:s hissdirektiv ankommer på
tillverkaren. CE-märkning ska vara utförd och försäkran om överensstämmelse ska
föreligga senast vid slutbesiktning, eller om så avtalats, efter avslutad provdrift eller
tidigare ibruktagande.

Denna kod och rubrik åberopas när CE-märkning av endast hissanläggning ingår i
entreprenaden.Observera att vissa typer av hissar och transportörer liksom rulltrappor
med mera ska följa EG:s maskindirektiv.

Ange om riskbedömning i projekteringsskedet kommer att tillhandahållas
entreprenören.

Ange om dokumenterad riskbedömning ska delges beställaren i de fall befintliga
installationsdelar ska ingå i nya hissar som ska CE-märkas.

AFD.1853 CE-märkning av maskinanläggning
Entreprenören ska vidta de åtgärder som enligt EG:s maskindirektiv ankommer på
tillverkaren. CE-märkning ska vara utförd och försäkran om överensstämmelse ska
föreligga senast vid slutbesiktning, eller om så avtalats, efter avslutad provdrift eller
tidigare ibruktagande.
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Denna kod och rubrik åberopas när CE-märkning av endast maskinanläggning ingår
i entreprenaden.

Ange

– vilka sammansatta maskiner som kräver CE-märkning i byggprocessen

– om del av maskinanläggning som ska CE-märkas ingår i sidoentreprenad

– om riskbedömning i projekteringsskedet kommer att tillhandahållas entreprenören.

Ange om dokumenterad riskbedömning ska delges beställaren i de fall befintliga
installationsdelar ska ingå i nya maskiner som ska CE-märkas.

AFD.1854 CE-märkning av tryckbärande anordning
Entreprenören ska vidta de åtgärder som enligt EG:s direktiv om tryckbärande
anordningar ankommer på tillverkaren. CE-märkning ska vara utförd och försäkran
om överensstämmelse ska föreligga senast vid slutbesiktning, eller om så avtalats,
efter avslutad provdrift eller tidigare ibruktagande.

Denna kod och rubrik åberopas när CE-märkning av endast tryckbärande anordning
ingår i entreprenaden.

Ange

– vilka tryckbärande anordningar som kräver CE-märkning i byggprocessen

– om riskbedömning i projekteringsskedet kommer att tillhandahållas entreprenören.

Ange om dokumenterad riskbedömning ska delges beställaren i de fall befintliga
installationsdelar ska ingå i nya tryckbärande anordningar som ska CE-märkas.

AFD.186 Underlag förCE-märkningav sammansattamaskinanläggningar
CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar med mera som ska utföras i
byggprocessen utförs genom beställarens försorg.

Entreprenören ska vid avtalad tidpunkt eller senast vid slutbesiktning överlämna de
dokument som enligt något av EG:s produktdirektiv ska följa produkten, avseende
produkter och anläggningar som ingår i dennes entreprenad.

Denna kod och rubrik åberopas endast i de fall en totalentreprenad inte omfattar alla
delar av en maskinanläggning eller dylikt.

Krav finns på att försäkran om överensstämmelse, bruksanvisning och
monteringsanvisning ska följa produkten för bland annat maskiner, hissar, tryckkärl
och tryckbärande aggregat, men inte för elektrisk utrustning. För delvis fullbordade
(inte kompletta) maskiner ska en försäkran för inbyggnad följa produkten.

Ange

– tidpunkt när entreprenören ska leverera dokumenten, till exempel vid driftsatt
anläggning

– om särskilda krav ska gälla för hur dokumenten ska sammanställas

– vilka delar av maskinanläggningar eller dylikt eller del av dessa som entreprenören
ska lämna underlag för.
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AFD.2 Utförande

AFD.21 Kvalitetsangivelser
Om alternativa arbetsutföranden eller varor föreskrivs, innebär detta rätt för
entreprenören att välja mellan alternativen.

Föreskrift om arbetsutförande eller vara med tillägget "eller likvärdigt" innebär rätt
för entreprenören att i stället för det föreskrivna välja annat som är likvärdigt till
kvalitet. Önskar entreprenören nyttja denna rätt, ska denne i varje enskilt fall i så god
tid underrätta beställaren att frågan om likvärdighet hinner prövas. Entreprenören
ska därvid tillhandahålla erforderligt underlag för prövning av likvärdighet.

Ange i teknisk beskrivning, i anslutning till föreskrivet arbetsutförande eller föreskriven
vara, med tillägget "eller likvärdigt" de egenskaper som har betydelse vid prövning
av likvärdighet. Exempel på sådana egenskaper kan vara prestanda, storlek, utseende,
miljöegenskaper, livslängd, drift- och underhållskrav. Undvik att ange egenskaper
som inte kan prövas objektivt.

I de fall offentlig upphandling tillämpas gäller särskilda regler för användning av
uttrycket "eller likvärdigt".

Beträffande kostnaderna för provning för konstaterande av likvärdighet, se ABT 06
kap 2 § 15.

Kvalitet på arbetsutförande eller vara kan anges på något av följande sätt:

1. Enligt norm, standard eller funktionskrav. Att uppställda krav uppfyllsmåste kunna
verifieras.

2. Visst fabrikat (arbetsmetod) eller likvärdigt. Härvid används som referens ett visst
fabrikat (arbetsmetod) med eventuellt åtföljande typbeteckning.

3. Alternativa fabrikat (arbetsmetoder). Härvid anges två eller flera fabrikat
(arbetsmetoder). Projektören måste förvissa sig om att de angivna fabrikaten
passar i projektet med tanke på dimensioner, anslutningar och dylikt.

4. Visst fabrikat (arbetsmetod). Härvid anges endast ett fabrikat (arbetsmetod).
Denna form för kvalitetsangivelse kan bli aktuell i de fall varan ska ingå i ett befintligt
system eller i en befintlig anläggning.

AFD.22 Kvalitets- och miljökrav

AFD.221 Kvalitets- och miljöledning

AFD.2211 Kvalitetsledningssystem
SS-EN ISO 9000-serien behandlar ledningssystem för kvalitet. Olika
branschorganisationer har utarbetat vägledningar för kvalitetsledning.

Kontrollprogram anges i teknisk beskrivning.

Ange
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– omentreprenören ska ha ett kvalitetsledningssystemsom följer SS-EN ISO9001:2015

– om entreprenören ska vara certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2015 eller annat
kvalitetsledningssystem.

AFD.2212 Miljöledningssystem
Ange krav påmiljöledningssystem, i dess helhet eller angivna delar därav, till exempel
avsnitten Miljöpolicy och Planering i SS-EN ISO 14001:2015. Standarden är avsedd att
användas för att bygga upp och utveckla miljöledningssystem inom organisationer.
Ett miljöledningssystem upprättat enligt SS-EN ISO 14001:2015 är ett internt
ledningsverktyg som bland annat innehåller vissa rutiner för information om
organisationens miljöarbete.

Miljöbalken kap 2 Allmänna hänsynsregler anger krav vid val av varor, framför allt
kemiska produkter. Bevisbördan åligger den som väljer material tillsammans med
ansvaret för att erforderlig kunskap finns vad gäller människors hälsa och miljö.

Krav på hantering av avfall finns bland annat i avfallsförordningen SFS 2020:614 och
förordning om producentansvar för elutrustning SFS 2014:1075.

I Byggföretagens publikation, Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning,
finns riktlinjer för en miljöriktig hantering av avfall på arbetsplatsen. Se även AFG.81.

AFD.2213 Ledningssystem för arbetsmiljö
SS-ISO 45001 är en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö för
systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, psykosocial
arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

Ange om entreprenören ska ha ett ledningssystem för arbetsmiljö som följer
SS-ISO 45001.

Ange de krav som ska gälla för ett ledningssystem för arbetsmiljö inom följande
områden

– organisationens förutsättningar

– ledarskap och arbetstagarens medverkan

– planering

– stöd

– verksamhet

– utvärdering av prestanda

– förbättringar.

AFD.222 Kvalitets- och miljöplan

AFD.2221 Beställarens kvalitets- och miljöplan
Bifoga till förfrågningsunderlaget beställarens kvalitets- och miljöplan för projektet.

AFD.2222 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
Se ABT 06 kap 2 § 2.
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Ange för kvalitetsplan

– kvalitetspåverkande åtgärder som entreprenören ska redovisa i kvalitetsplanen

– krav på kvalitetsplanens utformning

– krav på omfattning, utförande och redovisning av egenkontroll.

Ange om entreprenören inte behöver upprätta projektspecifik kvalitetsplan.

Ange för miljöplan vilka miljöpåverkande åtgärder som entreprenören ska redovisa
i planen för att den totala miljöbelastningen ska minimeras, till exempel:

– val av energisystem och vilka åtgärder som valts för att minimera miljöbelastning

– vilken redovisning entreprenören ska lämna i fråga om vilka åtgärder denne avser
att vidta för att åstadkomma fuktsäkert byggande och fuktsäker byggnad

– om entreprenören ska upprätta rivnings- eller saneringsplan

– hur källsortering och omhändertagande av avfall ska redovisas

– hur entreprenören hanterar beställarens krav på miljöegenskaper och eventuellt
krav på miljöbedömningssystem vid val av varor

– hur entreprenören hanterar kraven i beställarens miljöplan enligt AFD.2221.

Ange om entreprenören inte behöver upprätta projektspecifik miljöplan.

AFD.223 Miljökrav

AFD.2231 Beställarens miljökrav

AFD.2232 Miljöcertifiering av byggnader
Ett miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001:2015 är i första hand avsett att
användas för miljöarbete i företag och organisationer. För att styra miljöarbetet och
ställa upp konkreta miljökrav i enskilda byggprojekt finns olika typer av
miljöcertifieringssystem (ibland benämnt miljöklassningssystem) som baseras på att
man i både projekteringshandlingar och i entreprenadarbetet styr miljöprestanda
genomatt uppfylla olika kravnivåer enligt respektive systems olikamiljöaspekter och
kriterier. Ofta hänvisas till både nationella och internationella standarder och regelverk.
Certifiering sker oftast genom tredjeparts granskning genom den organisation som
förvaltar respektive miljöcertifieringssystem.

För att leda arbetet med miljöcertifiering bör redan i programskedet
byggherren/beställaren utse en ansvarig inom projektorganisationen med
dokumenterad erfarenhet och kunskap om aktuellt certifieringssystem.

Certifieringsarbetet innebär att det redan i program- eller systemskedet beskrivs ett
antal aktiviteter som ska genomföras för att uppställda kravnivåer ska uppnås. Detta
innebär att såväl projektörer somentreprenörer fårmedverka i certifieringsprocessen.
För entreprenörer innebär det i första hand att beskriva och dokumentera hur man
uppfyller ställda krav. Detta bör beskrivas med tydliga instruktioner samt att
omfattning och ansvar anges i förfrågningsunderlaget.

Information om de vanligast tillämpade miljöcertifieringssystemen finns hos Sweden
Green Building Council, SGBC, www.sgbc.se.
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AFD.224 Klimatkrav

AFD.2241 Beställarens kravnivå gällande klimatpåverkan

AFD.2242 Klimatdeklaration av byggnader

AFD.2243 Klimatdeklaration av anläggningar

AFD.225 Kvalitets- och miljörevision

AFD.2251 Beställarens kvalitets- och miljörevision
Entreprenören ska tillhandahålla dokumentation samt medverka vid kvalitets- och
miljörevisioner som beställaren genomför.

Ange

– omfattning av kvalitets- och miljörevisioner

– dokumentation som ska tillhandahållas.

AFD.2252 Entreprenörens kvalitets- och miljörevision
Ange

– i vilken omfattning entreprenören ska genomföra intern kvalitets- ochmiljörevision

– hur beställaren ska beredas tillfälle att ta del av revisionen och dess resultat.

AFD.226 Riskhantering
Ange om entreprenören ska arbeta aktivt med och redovisa riskbedömning under
entreprenaden.

Redovisa riskhanteringens syfte, omfattning och när redovisning ska ske.

Ange under AFB.32 om beställarens riskbedömning ingår i förfrågningsunderlaget.
Ange under AFD.242 om och när entreprenören ska redovisa riskhantering för
beställaren.

AFD.23 ÄTA-arbeten
Se ABT 06 kap 2 §§ 3–8.

Angeomunderrättelse omÄTA-arbeten enligt ABT06 kap 2§6 ska lämnas skriftligen.

AFD.24 Tillhandahållande av handlingar
Ange om entreprenören ska tillhandahålla och svara för drift av projektnätverk.

Ange omentreprenören ska teckna avtal omdigitala leveranser. Avtalsmall för digitala
leveranser finns på
https://www.bimalliance.se/verktyg-och-stod/hjalpmedel-och-produktstod/avtalsmallar/.

AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren
under entreprenadtiden
Ange
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– vilka handlingar och uppgifter som beställaren tillhandahåller under
entreprenadtiden

– i vilken form handlingar kommer att tillhandahållas och på vilket sätt de kommer
att distribueras.

Handlingar och uppgifter som ska utgöra underlag för teknisk dokumentation som
entreprenören ska tillhandahålla anges i teknisk beskrivning.

AFD.242 Tillhandahållandeavhandlingarochuppgifter frånentreprenören
under entreprenadtiden
Ange

– vilka handlingar och uppgifter av administrativ art som entreprenören ska
tillhandahålla

– i vilken form handlingar ska tillhandahållas och på vilket sätt de ska distribueras

– procedur för beställarens granskning av de handlingar som entreprenören ska
upprätta, till exempel när handlingarna ska tillhandahållas och beställarens
granskningstider

– om entreprenören ska tillhandahålla underlag för energideklaration

– om entreprenören ska visa att registrering föreligger för den som utför sådant
arbete som medför registreringsskyldighet enligt elsäkerhetslagen

– krav på redovisning från entreprenören om hur denne avser att uppfylla kraven på
särskilda arbetsrättsliga villkor under AFD.345 för entreprenören och under AFD.35
för underentreprenörer i flera led samt när redovisning ska ske.

Tekniska handlingar som entreprenören ska tillhandahålla, till exempel ansöknings-
och anmälningshandlingar, bygghandlingar, relationshandlingar, driftinstruktioner
och underhållsinstruktioner, ska anges i teknisk beskrivning.

AFD.2421 Redovisning av projekteringsplan
Ange

– om projekteringen ska indelas i skeden och i så fall vilka

– om entreprenören ska redovisa projekteringstidplan för beställaren och i så fall hur
detaljerad den ska vara och när den ska redovisas

– om entreprenören ska redovisa för beställaren förteckning över de handlingar som
denne planerar att upprätta och i så fall när den ska redovisas.

Se även ABT 06 kap 2 § 9.

AFD.2422 Arkivering av handlingar m m
ABT 06 innehåller inga bestämmelser om skyldighet för entreprenören att arkivera
projekteringshandlingar. Behovet att arkivera varierar mellan olika objekt. Om
entreprenören ska arkivera några handlingar måste omfattning och tid anges.
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AFD.243 Nyttjanderätt till handlingar och uppgifter från entreprenören
Ange särskild nyttjanderätt till handling, uppgift eller annat som erhålles från
entreprenören och villkoren för sådan nyttjanderätt.

AFD.25 Beställarens krav på sekretess
Angeomsekretess ska gälla och villkoren för sekretessen, för handlingar och uppgifter
som entreprenören får tillgång till eller för sådan verksamhet som denne får insyn i.

AFD.26 Information

AFD.262 Beställarens informationsverksamhet
Ange

– hur beställarens informationsverksamhet är organiserad

– hur information lämnas till fastighetsägare, boende, allmänhet samt massmedia

– hur beställarens informationsmaterial, utställningar med mera får nyttjas

– hur studiebesök ska genomföras

– villkor för hur entreprenören får nyttja information om entreprenaden i sin
informations- och PR-verksamhet.

AFD.263 Information till fastighetsägare, boende m fl
Ange

– om entreprenören ska medverka vid möten med fastighetsägare, näringsidkare,
boende med flera för information om entreprenadens genomförande och i så fall i
vilken omfattning

– vem som kallar till möten

– omoch i så fall när och hur entreprenören ska informera omsina arbeten, till exempel
särskilt störande arbetsmoment.

AFD.264 Information till väghållare m fl
Ange

– om entreprenören ska meddela väghållaren om arbeten som kan vara till hinder
för trafiken

– om entreprenören ska meddela andra, till exempel polis, räddningstjänst och
lokaltrafikbolag, som påverkas av entreprenörens arbete.

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d
Ange om underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 ska lämnas skriftligen.

AFD.28 Entreprenörens kontroll
Entreprenören ska i god tid underrätta beställaren om tidpunkt för sådan kontroll
som anges i entreprenadhandlingarna.
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Den provning somentreprenören ska ombesörja och bekosta enligt ABT06 kap 2 § 15
benämns i AMA kontroll.

Krav på kontroll av system anges i teknisk beskrivning.

Ange

– om beställaren vill närvara vid kontroll som sker utanför arbetsplatsen

– övergripande krav på kontroll av projektering, till exempel samgranskning,
tredjepartskontroll

– om verifiering enligt Boverkets byggregler, BBR i visst avseende ska utföras i
projekteringen.

AFD.3 Organisation
Ange vid underentreprenad omUE 2015 ska gälla. Förteckna den i så fall under Övriga
handlingar under AFB.322.

AFD.31 Beställarens organisation
Beställarens tillståndsansvarige för brandfarliga heta arbeten redovisas underAFD.5511.
Kontrollansvarig enligt PBL redovisas under AFD.1812 och AFD.1813.

AFD.311 Beställarens ombud

AFD.312 Beställarens projektledare m fl

AFD.313 Beställarens kontrollant
Ange om beställarens kontrollant ges annan behörighet än den som krävs för
kontrollens utövande enligt ABT 06 kap 3 § 5.

AFD.314 Beställarens kvalitetsansvarige

AFD.315 Beställarens miljöansvarige

AFD.316 Beställarens informationsansvarige
Ange vem som utsetts av beställaren att svara för kontakter med massmedia.

AFD.318 Beställarens övriga befattningshavare

AFD.32 Entreprenörens organisation
Ange under AFB.41 omanbud ska innehålla namnuppgift på någon av entreprenörens
befattningshavare.

Föreskrifter om tillståndsansvariga för brandfarliga heta arbeten finns under AFD.5512
och AFD.5513.

AFD.321 Entreprenörens ombud

AFD.322 Entreprenörens projekteringsledare
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AFD.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl

AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige

AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige

AFD.328 Entreprenörens övriga befattningshavare

AFD.33 Möten
Ange under aktuell kod och rubrik rutiner för justering av protokoll.

AFD.331 Startmöte
Enligt ABT 06 kap 3 § 2 ska ett startmöte hållas innan entreprenaden påbörjas.

Ange var startmötet kommer att hållas.

AFD.332 Projekteringsmöten
Ange

– vem som kallar till projekteringsmöte

– var möte hålls

– tidsåtgång.

AFD.333 Byggmöten
Vid byggmöte ska i tillämpliga delar följande frågor behandlas

1. Handlingar

Överlämnade ritningar, beskrivningar, uppgifter, undersökningsmaterialmedmera,
ritningsleveransplan och ändringar i form av PM och ritningar.

2. Tekniska frågor

Tekniska och produktionstekniska förändringar av projektet.

3. Tidplan och resurser

Tidplaner, förändringar av tider, arbetskraftssituation med mera.

4. Hinder

5. Kvalitet och miljö

Entreprenörens kvalitets- ochmiljöplan, kontrollplan och egenkontroll. Samordnad
kontroll.

6. Arbetsmiljö

7. Brandskydd och brandfarliga heta arbeten

8. Ekonomi

Ersättning för kontraktsarbetena, ÄTA-arbeten, betalningsplan, säkerhet med
mera.
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9. Allmänna arbeten och hjälpmedel

Etablering med mera.

10.Myndigheter

Information, anvisningar och beslut från myndigheter.

11. Besiktningar

Besiktningar och syneförrättningar.

12.Administrativa frågor

Organisatoriska frågor, ordningsfrågor, samordning, administrativa rutiner,
försäkringsfrågor med mera.

13.Övriga frågor.

AFD.338 Övriga möten

AFD.34 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda
Ange om särskilda villkor gäller för arbetskraften.

Om särskild teknisk kompetens krävs för anställd eller av entreprenören anlitad
personal ska detta anges i teknisk beskrivning.

AFD.341 Projekteringsledning
Ange om krav ställs på särskild kompetens hos entreprenörens projekteringsledning
och i så fall vilka krav som ställs.

AFD.342 Arbetsledning
Ange om krav ställs på särskild kompetens hos entreprenörens arbetsledning och i
så fall vilka krav som ställs.

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och
närvaroredovisning, ID06
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.

Förteckna den under Övriga handlingar under AFB.32.

AFD.344 Legitimationsplikt på arbetsplatsen
Alla personer som uppehåller sig på arbetsplatsen ska bära väl synlig bricka med
personens och arbetsgivarens namn. Om brickan inte innefattar giltig legitimation
ska sådan finnas tillgänglig.

Beställaren eller av denne utsedd representant äger rätt att utföra kontroll på
arbetsplatsen och avvisa personal som saknar namnbricka.
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AFD.345 Elektronisk personalliggare
Entreprenören ska enligt 39 kap 11c § skatteförfarandelagen överta samtliga
beställarens skyldigheter avseende elektronisk personalliggare i enlighetmed 39 kap
11b och 12 §§ samt 7 kap 2a och 4 §§ skatteförfarandelagen. Entreprenören ska svara
för erforderlig teknisk utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på
byggarbetsplatsen.

AFD.346 Upplysning om elektronisk personalliggare
Ange vem som tillhandahåller och ansvarar för den elektroniska personalliggaren.

AFD.347 Anställda
Ange om entreprenören ska anlita personal i ett visst syfte, exempelvis lärlingar eller
andra personer.

Särskilda arbetsrättsliga villkor
Ange vilka arbetsrättsliga villkor som ska tillämpas för arbetstagare i den aktuella
entreprenaden och hur de kan uppfyllas i enlighet med 17 kap 5 § LOU och
16 kap 5 § LUF.

AFD.35 Underentreprenörer
Ange om entreprenören vid val av underentreprenör ska samråda med beställaren.

AngeunderAFB.41 vid offentlig upphandlingomanbudsgivaren i anbudet ska redovisa
hur stor del av kontraktet som kan komma att läggas ut på underentreprenad och
vilka underentreprenörer som föreslås.

Särskilda arbetsrättsliga villkor
Ange vilka arbetsrättsliga villkor som ska tillämpas för underentreprenörers
arbetstagare i entreprenaden och hur de kan uppfyllas i enlighet med 17 kap 5 § LOU
och 16 kap 5 § LUF. Villkoren ska delges till underentreprenörer i samtliga led.

AFD.36 Beställarens kontroll
Ange

– vilken kontroll beställaren vill utöva på annan plats än arbetsområdet där arbete
utförs på uppdrag av entreprenören

– om beställaren kommer att upprätta egen kontrollorganisation

– omersättning för handräckning kommer att utges och i så fall form för ersättningen,
se ABT 06 kap 3 § 5, tredje stycket

– om entreprenören är skyldig att medverka vid kontroll (revision) av efterlevnaden
av de ”Särskilda arbetsrättsliga villkor ” som anges under AFD.347 och AFD.35.

AFD.37 Samordning
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AFD.371 Samordning av arbeten
Ange om entreprenören ska svara för samordning av egna, beställarens,
sidoentreprenörers och andras arbeten som redovisas under AFD.131. Jämför ABT06
kap 3 § 9.

AFD.38 Dagbok
Dagbok ska i tillämpliga delar innehålla uppgift om

1. Arbetsplatsens namn och belägenhet

2. Tjänstgörande arbetsledare

3. Ny eller ändrad handling

4. Utförd kontroll

5. Arbetsstyrkan

6. Olycksfall eller annan arbetsskada

7. Påbörjande och avslutande av viktigare arbetsmoment

8. Direktiv eller anvisning om entreprenaden, till exempel ÄTA-arbeten

9. Väderförhållanden, förekomst av tjäle, grundvattenförhållanden och dylikt

10.Skada på vara eller arbete på grund av väderförhållanden, brand, åverkan eller
bristfällig vård samt stöld

11. Avvikande förutsättningar, till exempel brandfarliga heta arbeten

12.Hinder

13.Uppmätning av arbete, vara eller hjälpmedel

14.Annan omständighet av betydelse.

I dagboken kan hänvisning göras till annat dokument, till exempel avvikelserapport.

Av myndighet föreskriven dagbok ska föras särskilt.

Ange

– om och i så fall hur ofta dagbokens innehåll ska redovisas för beställaren

– om förenklad dagbok får föras och vad den ska innehålla

– om digital dagbok accepteras eller är ett krav.

AFD.39 Uppmätning
Se ABT 06 kap 3 § 14, andra stycket.

AFD.4 Tider
Ange under aktuell kod och rubrik beställarens krav på kontraktstider.

Ange för ramavtal vilken löptid som ska gälla.

AFD.41 Tidplan
Ange krav på redovisningssätt, till exempel programvara.
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Ange vilka tider som ska gälla för arbeten hos kvarboende och lokalnyttjare i samband
med ombyggnadsarbeten.

AFD.42 Igångsättningstid
Ange när entreprenören tidigast får påbörja arbetena inom arbetsområdet och när
denne senast måste göra det.

AFD.43 Avrop
Under denna kod och rubrik anges förutsättningar och villkor för avrop som innebär
beställning med hänvisning till tidigare ingånget avtal. Avrop förekommer ofta vid
ramavtal men kan även tillämpas för avtal där åtagandet innehåller etapper, optioner
eller andra uppdelningar som inte kan styras med exempelvis tidplan.

Ange

– vilka tider som skall gälla för avrop

– om avrop ska ske skriftligt och hur avrop bekräftas.

AFD.44 Deltider
Ange när entreprenören senast ska ha färdigställt del av entreprenaden, till exempel
fundament, husdel,markarbete, ställverk, bro eller vägdel, samt färdigställandegraden.

AFD.45 Färdigställandetider
Ange när kontraktsarbetena i deras helhet samt huvuddelar enligt AFD.1 ska vara
färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning.

Beakta i de fall entreprenaden ska avlämnas med delar vid olika färdigställandetider,
att entreprenaden då kan uppdelas i huvuddelar så att bestämmelserna i ABT 06 för
tider, ansvar, ekonomi och besiktning tillämpas på varje huvuddel för sig.

AFD.46 Förändring av kontraktstiden
Ange om underrättelse enligt ABT 06 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen.

AFD.47 Garantitid

AFD.471 Garantitid för entreprenaden
Angeomannangarantitid än somanges i ABT06 kap4§ 7 ska gälla för entreprenaden
eller del därav.

AFD.472 Särskild varugaranti
Ange vara för vilken entreprenören ska överlåta garantisedel på beställaren och när
detta ska ske.

AFD.5 Ansvar och avhjälpande

AFD.51 Vite
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AFD.511 Vite vid försening
Ange det belopp som entreprenören för varje påbörjad vecka ska utge som vite vid
försening av

– entreprenaden. Se ABT 06 kap 5 § 3

– huvuddel. Se ABT 06 Begreppsbestämningar och kap 5 § 24

– viss del av entreprenaden utan att delen utgör huvuddel. Se ABT06 kap 5 § 3, andra
meningen.

Fastställ vitesbeloppets storlek bland annatmed hänsyn till betydelsen för beställaren
av färdigställande i rätt tid.

Se kommentar i ABT 06 till kap 5 § 3.

AFD.518 Övriga viten
Ange här vitesbelopp i de fall där det vid revision enligt AFD.36 eller på annat sätt
framkommer att de ”Särskilda arbetsrättsliga villkor” inte tillämpas.

Om vite föreskrivs som innebär avsteg från en fast bestämmelse i ABT 06 måste
AFD.518 förtecknas under AFD.111.

AFD.52 Bonus
Ange under aktuell kod och rubrik principer för beräkning av bonus som ska utgå till
entreprenören i de fall entreprenören utför bättre prestationer än avtalat, till exempel
kortare tid eller bättre prestanda.

AFD.521 Tidsbonus
Ange principer för beräkning av bonus som ska utgå till entreprenören i de fall
entreprenören utför entreprenaden på kortare tid än avtalad.

AFD.522 Prestandabonus

AFD.53 Ansvar mot tredje man

AFD.531 Syn inom närliggande område
Syn ska förrättas inom angivet område och inom område som entreprenören anger,
dels före igångsättning av arbete som kan orsaka skada inom området, dels efter
arbetets färdigställande.

Beställaren utverkar tillstånd från ägare av berört område för tillträde vid syn och
kallar till syn. Entreprenören ska underrätta beställaren om lämplig tid för syn.

Ersättning till syneförrättaren betalas av beställaren.

Protokoll från syn ska innehålla en beskrivning av områdets skick. För byggnad och
anläggning ska särskilt anges förekomsten av sprickor och dylikt. Protokoll kan
lämpligen kompletteras med fotografier och skisser.

Beträffande syn inom arbetsområdet före påbörjande av arbete, se AFD.122.

Ange
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– område inom vilket beställaren anser att syn ska förrättas

– om syneförrättare utses av beställaren eller om parterna gemensamt ska utse
syneförrättare

– för vilka byggnader och anläggningar där inventering av befintliga förhållanden
ska ske.

Beställaren bör i god tid utverka erforderliga tillstånd från ägare av berört område
för tillträde vid syn. Ägare av berört område bör beredas tillfälle att delta vid syn.

AFD.532 Syn i lägenheter, lokaler m m
Ange

– vem som utser syneförrättaren

– vem som betalar syneförrättaren

– vad synen omfattar

– om syn ska förrättas vid ut- och återflyttning av hyresgäster och bostadsrättshavare

– om syn avser utrymmen med kvarboende

– om synen avser utrymmen med särskilt värdefull inredning eller utrustning.

AFD.54 Försäkringar
Om inte annat anges i kontraktshandlingarna ska entreprenören tecknaallriskförsäkring
och ansvarsförsäkring enligt ABT 06 kap 5 § 23 som minst ska omfatta
Minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för
entreprenadverksamhet, Bilaga 1 i AMA AF 21.

Enligt ABT 06 kap 5 § 23 gäller att entreprenören ska, om inte annat föreskrivits i
kontraktshandlingarna, ha allriskförsäkring för skador på entreprenaden och
ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet. Försäkringarna ska gälla under
entreprenadtiden och under minst två år efter entreprenadens godkännande.

I ABT06 saknas beskrivning av försäkringsskyddets närmare omfattning. Byggandets
kontraktskommitté, BKK har utarbetat en beskrivning av minimiomfattning för
allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet. Beskrivningen
återges i Bilaga 1. BKK har även utarbetat en blankett somutvisar vad försäkringsbevis
minst ska innehålla, se Bilaga 1.

Giltighetstiden för entreprenörens försäkringar är vanligtvis inte anpassad till
entreprenad- och garantitider i den enskilda entreprenaden. Ange därför om
entreprenören ska hålla beställaren underrättad om att försäkring förnyats.

Beroende på entreprenadens art kan det finnas anledning till annan försäkringslösning
än den i ABT 06 angivna. Ange under aktuell kod och rubrik beställaren krav på
kompletterande försäkringsskydd.

Samråd i sådant fall med försäkringssakkunnig.

AFD.541 Försäkringar under garantitiden
Ange om entreprenörens allriskförsäkring eller ansvarsförsäkring ska gälla under
längre tid än två år efter entreprenadens godkännande, se ABT 06 kap 5 § 23.
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AFD.542 Försäkring för särskilt riskfyllda arbeten
Entreprenören ska ha kompletterande försäkringsskydd för särskilt riskfyllda arbeten
som ingår i entreprenaden.

I BKK:s beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring ges exempel på särskilt
riskfyllda arbeten.

Ange försäkringsbelopp och självriskens storlek.

AFD.543 Försäkring avseende befintlig egendom
Vid till exempel reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten bör övervägas
omentreprenören ska ha en särskild försäkring somkompletterar försäkringsskyddet
för byggherrens befintliga egendom. Likaså bör i sådana fall övervägas särskilt
försäkringsskydd avseende befintlig egendom som tillhör hyresgäster eller andra
nyttjanderättshavare.

AFD.5431 Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom
Entreprenören ska under entreprenadtiden ha allriskförsäkring avseendebyggherrens
befintliga egendom.

Ange försäkringsbelopp och självriskens storlek.

AFD.5432 Försäkring avseende egendom tillhörig nyttjanderättshavare
som inte är konsument
Entreprenören ska under entreprenadtiden ha allriskförsäkring avseende egendom
tillhörig nyttjanderättshavare som inte är konsument och som inte täcks av dennes
egen försäkring.

Ange försäkringsbelopp och självriskens storlek.

AFD.5433 Försäkring avseende egendom tillhörig nyttjanderättshavare
som är konsument
Entreprenören ska under entreprenadtiden ha allriskförsäkring avseende egendom
tillhörig nyttjanderättshavare som är konsument och som inte täcks av dennes egen
försäkring.

Ange försäkringsbelopp och självriskens storlek.

AFD.544 Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada
Byggherrens normala ansvarsförsäkring undantar i regel en del av byggherrens ansvar
för miljöskador. Därför bör behovet av byggherreansvarsförsäkring övervägas.

Ange

– om entreprenören för beställarens räkning ska ombesörja och bekosta
byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada

– försäkringstid

– försäkringsbelopp

– självriskens storlek.
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AFD.545 Färdigställandeskydd
Det är krav på att försäkring tecknas för färdigställandeskydd om beslut om sådan
har fattats vid samrådmedbyggnadsnämnden. Bevis för en sådan ska uppvisas innan
startbesked kan ges av byggnadsnämnden.

Ange

– om entreprenören ska ombesörja försäkring om färdigställandeskydd

– om entreprenören eller beställaren ska betala premien.

AFD.55 Ansvar för brandskydd
Ange

– om särskilda krav ska gälla angående hur brandskyddet ska organiseras inom
arbetsområdet

– om särskild omständighet föreligger som kan påverka brandbevakningen, till
exempel brandfarlig verksamhet i angränsande byggnad eller i lokaler som inte är
föremål för ombyggnad.

Se Brandskyddsföreningens rekommendation Brandskydd på byggarbetsplatser.

AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten
Vid brandfarliga heta arbeten gäller Brandskyddsföreningen Sveriges säkerhetsregler
för brandfarliga heta arbeten.

Den personal hos entreprenören, underentreprenör och leverantör som ska vara
tillståndsansvarig, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten ska ha
behörighetsutbildning, giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten och erfarenhet
av brandskydd.

Berörd personal ska efter anfordran uppvisa giltigt certifikat för brandfarliga heta
arbeten.

AFD.5511 Beställarens tillståndsansvarige
Ange

– beställarens tillståndsansvariges namn, adress, telefonnummer och e-postadress

– i de fall beställaren överlåter tillståndsansvaret till entreprenör, vem denne
entreprenör är. Se även AFD.5513.

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige
Entreprenören ska tillhandahålla en namngiven fysisk person som ska vara
tillståndsansvarig i samband med entreprenaden.

Entreprenören får inte utan beställarens skriftliga medgivande överlåta sitt
tillståndsansvar för brandfarliga heta arbeten till underentreprenör.

Som tillståndsansvarig får inte utses den som ska utföra brandfarliga heta arbeten.
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AFD.5513 Samordning av tillståndsansvariga
Entreprenören ska tillhandahålla en namngiven fysisk person som ska ansvara för
samordningen av samtliga tillståndsansvarigas ansvarsområden.

Som tillståndsansvarig får inte utses den som ska utföra brandfarliga heta arbeten.

Som samordningsansvarig bör totalentreprenören utses.

AFD.56 Avsyning
Se ABT-U 07, punkt 9.

AFD.57 Avhjälpande

AFD.58 Ansvar efter garantitiden
Se kommentar i ABT 06 till kap 5 § 6, sjunde stycket.

Ange

– om ett väsentligt fel ska anses föreligga om kostnaderna för att avhjälpa felet och
en följdskada på grund av felet överstiger ett visst belopp

– vilket belopp som ska gälla

– om flera fel av samma slag ska anses som ett fel.

AFD.6 Ekonomi

AFD.61 Ersättning
Ange under AFB.32 vilka mät- och ersättningsregler som ska gälla.

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten
Enligt ABT06 kap 6 §6 ska värdet avÄTA-arbete i första handberäknas enligt avtalad
à-prislista, prissatt mängdförteckning eller ”annan avtalad debiteringsnorm”. Saknas
detta i avtalet ska ÄTA-arbete enligt ABT 06 kap 6 § 7 istället ersättas enligt särskild
överenskommelse omsådan träffas och annars enligt självkostnadsprincipen (löpande
räkning). Avtala därför, där så är möjligt, om à-priser för sådana arbeten som
förekommer i entreprenaden, men där omfattningen av arbetena kan antas komma
att förändras.

För ÄTA-arbete som ska ersättas enligt självkostnadsprincipen enligt ABT 06
kap 6 §§ 9 och 10, kan det avtalas om de procentsatser som ska gälla som
entreprenörsarvode enligt § 9 punkt 8a och 8b.

Till förenkling av debitering enligt självkostnadsprincipen kan det avtalas att vissa
kostnader ska beräknas på grundval av arbetad tid, så kallade timpriser, se
kommentaren till ABT 06 kap 6 §§ 9 och 10. När timpris avtalas är det viktigt att
definiera vad som avses och vad timpriset ska omfatta, eftersom det inte finns någon
generell definition av detta begrepp. Se vidare Byggandets Kontraktskommittés
Förtydligandenr 4omskillnadenmellan à-priser och timpriser,www.foreningenbkk.se.
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AFD.612 Ersättning för reglerbara mängder
I de fall det föreligger svårigheter att före utförandet bestämma mängd för visst
arbete kandet vara lämpligt att för detta ange enberäknadmängd somgörs reglerbar.
För anläggningsarbeten är det vanligt att avtala om à-priser för samtliga arbeten som
ingår i entreprenaden i en mängdförteckning.

Ange mängd som ska vara reglerbar.

AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)
Ange om kontraktssumman ska indexregleras och vilka regler som i så fall ska
tillämpas.

AFD.615 Slutavräkning

AFD.62 Betalning

AFD.621 Betalningsansvar
Ange om särskilda föreskrifter ska gälla för betalningsansvar, till exempel för av
beställaren förbeställd vara eller förbeställt arbete. Se kommentar under AFD.1521.

AFD.622 Betalningsplan
Ange föreskrifter för upprättande av betalningsplan med tidpunkter för fakturering
av kontraktssumman samt mervärdesskatt. Se ABT 06 kap 6 § 12.

AFD.623 Förskott
Se ABT 06 kap 6 §§ 13 och 22.

Ange

– under AFD.631, i de fall förskott medges, förskottets storlek

– typ av säkerhet som fordras och hur återbetalning ska ske.

AFD.624 Fakturering
Se ABT 06 kap 6 §§ 15–17.

Ange

– regler för fakturering av mervärdesskatt. I de fall omvänd skattskyldighet för
byggtjänster gäller ska, med ändring av ABT 06 kap 6 § 8, anges att entreprenören
inte ska fakturera mervärdesskatt

– föreskrifter för utställande av fakturor, till exempel antal exemplar, vem fakturan
ska ställas till och faktureringsadress

– om elektronisk fakturering ska tillämpas och vilka föreskrifter som ska gälla för
sådan fakturering.

AFD.625 Dröjsmålsränta
Se ABT 06 kap 6 § 18.
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AFD.63 Säkerhet
Se ABT 06 kap 6 §§ 21–23.

Ange om särskilda föreskrifter ska gälla för säkerhet.

AFD.631 Säkerhet till beställaren
Ange vilken form av säkerhet för förpliktelser som ska ställas av entreprenören.
Säkerhet kan ställas i form av till exempel bankgaranti, kreditförsäkring,
försäkringsgaranti eller moderbolagsborgen.

AFD.632 Säkerhet till entreprenören
Ange vilken form av säkerhet för förpliktelser som ställs av beställaren.

AFD.7 Besiktning

AFD.71 Entreprenadbesiktningar

AFD.711 Besiktningsplan
Ange i de fall besiktning av entreprenaden ska utföras enligt besiktningsplan, till
exempel vid fortlöpande besiktning

– vem som upprättar besiktningsplan

– besiktningsplanens innehåll

– när besiktningsplan ska upprättas.

AFD.712 Förbesiktning
Ange i de fall besiktning av entreprenaden ska utföras såsom fortlöpande
förbesiktningar och omfattning av dessa.

AFD.713 Slutbesiktning
Ange om avlämnande av entreprenaden eller del därav, ska ske på annat sätt än
genom slutbesiktning och i så fall hur detta avlämnande ska ske. Se ABT 06 kap 7 § 2.

AFD.714 Garantibesiktning
EnligtABT06kap 7§3 skagarantibesiktning verkställas före utgången avden kortaste
garantitiden, om parterna inte kommer överens om annat. Enligt ABT 06 kap 4 § 7
gäller, om inte annat föreskrivs i kontraktshandlingarna, att garantitiden för
entreprenaden är fem år samt att garantitiden för av beställaren föreskrivet särskilt
material eller särskild vara (fabrikat) är två år.

I de fall den kortaste garantitiden är längre än två år, kan här föreskrivas att en
garantibesiktning även ska genomföras två år efter entreprenadens godkännande.

AFD.715 Särskild besiktning

AFD.716 Efterbesiktning

AFD.717 Överbesiktning
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AFD.718 Besiktningsman
Ange namn på av beställaren utsedd besiktningsman.

Ange om besiktningsman ska utses av parterna gemensamt, se ABT 06 kap 7 § 7.

AFD.72 Besiktningssammanträden

AFD.79 Övriga besiktningar
Angeomandra typer av besiktningar ska verkställas än de besiktningar som föreskrivs
i ABT 06. Exempel på andra besiktningar är

– säkerhetsbesiktning av transportanordningar

– ibruktagandebesiktning av spåranläggning.

AFD.8 Hävning

AFD.9 Tvistelösning
Se ABT 06 kap 9 § 1.

AFD.91 Förenklad tvistelösning
Se ABT 06 kap 10 § 1.
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