
AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL
Entreprenören ska på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna arbeten och
hjälpmedel för den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt.

Av AB 04 kap 1 § 9 och ABT 06 kap 1 § 10 framgår att entreprenören på egen
bekostnad ska anskaffa allt som behövs för entreprenadens utförande om inte annat
föreskrivits. Vidare anges att part mot skälig ersättning får använda motpartens
hjälpmedel på arbetsområdet, om det kan ske utan hinder för motparten.

När entreprenören planerar för allmänna arbeten och hjälpmedel är det lämpligt att
ge under- och sidoentreprenörer möjlighet att använda vissa av dessa, när det inte
hindrar entreprenörens eget arbete. I vissa fall kan det vara lämpligt att entreprenören
utökar egna allmänna hjälpmedel så att även under- och sidoentreprenörers behov
kan tillgodoses.

Denna synhar varit vägledande för utformningenavAMAAF.Attmångaentreprenörer
kan utnyttja samma, eller av en part anordnade, hjälpmedel bidrar till ett effektivt
utnyttjande av resurser, men ska vägas mot att respektive entreprenör anskaffar
hjälpmedel för eget arbete för att kunna utföra sitt arbete på ett tidseffektivt sätt.

Om det anges att entreprenören tillhandahålls eller ska tillhandahålla vissa allmänna
hjälpmedel ska det finnas uppgift om vem som ansvarar för att tillhandahålla dessa
respektive till vilka sidoentreprenörer hjälpmedel ska tillhandahållas.

Ange vilka sidoentreprenörer och andra arbeten som förekommer under AFC.131 vid
utförandeentreprenad eller under AFD.131 vid totalentreprenad.

Avsnittet AFG innehåller koder och rubriker för att beskriva arbeten, hjälpmedel och
anordningar som ska vara av tillfällig art under entreprenadtiden.

Gemensamt för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader är att
permanenta arbeten och anordningar ska vara upptagna i teknisk beskrivning,
mängdförteckning eller på ritning.

Inför upprättande av administrativa föreskrifter är det viktigt att fastställa vilka koder
och rubriker ur detta avsnitt som ska användas så att motstridighet mot uppgifter i
teknisk beskrivning, mängdförteckning eller övriga kontraktshandlingar inte
uppkommer.

För att underlätta urvalet redovisas under vissa koder och rubriker hänvisning till att
teknisk beskrivning eller mängdförteckning kan innehålla kod och rubrik för
motsvarande arbete

AFG.1 Etablering av arbetsplats

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel
Ange om placering av allmänna hjälpmedel ska ske efter samråd med beställaren
eller direkt med annan part som kan påverkas.

I vissa kollektivavtal är ersättningen till de anställda beroende av gångavstånd mellan
bodar och arbetsställe. Uppgift om gångavstånd kan därför vara viktig vid
anbudskalkylering. I de fall bodarnas placering är känd vid anbudsinfordran ska
uppgiften bifogas förfrågningsunderlaget.
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Det är lämpligt att redovisa möjlig placering av allmänna hjälpmedel inom
arbetsområdet i en arbetsplatsdispositionsplan, nedan benämnd APD-plan.
APD-planen kan innehålla till exempel placering av bodar, containers, avfallshantering,
aktionsområde för fasta och mobila kranar, tillfälliga vägar och planer, inhägnader
och grindar, anslutningspunkter för tillfällig el och VA, plats för varuleveranser,
samlingsplats vid utrymning och liknande.

Vid till exempel byggande av infrastruktur, ombyggnation i kommersiella fastigheter
eller renovering med kvarboende hyresgäster är det lämpligt att redovisa eventuella
ytor och platser som entreprenören inte får använda. Se AFG.13

Ett praktiskt och kostnadsdrivandeproblemärmöjligheten till parkering avpersonbilar
eller uppställning av husvagnar. Även om detta inte får ske inom arbetsområdet är
en hänvisning om sådan plats utanför arbetsområdet till nytta för entreprenören
under anbudskalkylering. Se AFG.13

AFG.111 APD-plan som upprättas av entreprenören
Entreprenören ska upprätta APD-plan för placering av såväl egna som
underentreprenörers och angivna sidoentreprenörers allmänna hjälpmedel. Placering
ska ske så att onödiga gångavstånd undviks och att risk för olycksfall minimeras med
hänsyn till logistik inom arbetsområdet.

Ange om entreprenörens APD-plan i förväg ska godkännas av beställaren eller
sidoentreprenörer.

AFG.112 APD-plan som tillhandahålls
Allmänna hjälpmedel ska placeras enligt tillhandahållen APD-plan.

Ange vem som tillhandahåller APD-plan.

AFG.12 Bodar
Bodar indelas i

– personalbod och toalett

– förläggningsbod

– kontorsbod

– övriga bodar.

Följande alternativ föreligger:

a. Entreprenören håller bod eller del i bod för eget arbete.

b. Entreprenören tillhandahåller bod eller del i bod för sidoentreprenör.

c. Entreprenören tillhandahålls utrymme.

d. Entreprenören tillhandahåller bod eller del i bod för beställaren.

Alternativ a) gäller enligt AB 04 kap 1 § 9 och ABT 06 kap 1 § 10 om inte annat anges.

Alternativ b) anges i de fall entreprenör ska tillhandahålla sidoentreprenör bod eller
del i bod.
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Alternativ c) anges i de fall entreprenör tillhandahålls utrymmegenomsidoentreprenör
eller genom beställaren.

Utnyttjas alternativ b), c) eller d) anges storlek, användningstid, kvalitet och utrustning.

Enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska den som utsetts att
vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden (BAS-U) se till att
personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas på arbetsplatsen i tillräcklig
omfattning. Vidare finns i vissa kollektivavtal fastlagt minimistandard för
personalutrymmen. Detta bör beaktas i de krav som ställs på personalbodar och
toaletter så att dessa tillhandahålls i tillräcklig omfattning och med rätt standard.

AFG.121 Personalbod och toalett

AFG.1211 Personalbod och toalett för sidoentreprenör
Entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör angivet antal platser i personalbod
och toalett samt ansvara för lås, brandlarm, försäkring och daglig skötsel av bodar.

Ange

– för varje sidoentreprenör erforderligt antal platser och användningstid

– om separata bodar ska anordnas för omklädnad, matsal, toalett med mera.

AFG.1212 Personalbod och toalett som tillhandahålls
Entreprenören tillhandahålls angivet antal platser i personalbod och toalett
inkluderande lås, brandlarm, försäkring och daglig skötsel av bodar.

Ange

– antal platser som tillhandahålls

– vem som tillhandahåller personalbod och toalett

– användningstid.

AFG.122 Förläggningsbod

AFG.1221 Förläggningsbod för sidoentreprenör
Ange i de fall entreprenören ska tillhandahålla platser i förläggningsbod

– för varje sidoentreprenör erforderligt antal platser och användningstid

– kvalitet och utrustning

– vem som ansvarar för daglig skötsel av bod

– vem som ansvarar för lås, brandlarm, försäkring.

AFG.1222 Förläggningsbod som tillhandahålls
Ange i de fall entreprenören tillhandahålls platser i förläggningsbod

– var den är belägen

– antal platser som tillhandahålls

– vem som tillhandahåller förläggningsbod
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– vem som ansvarar för daglig skötsel av bod

– vem som ansvarar för lås, brandlarm och försäkring

– andra villkor för nyttjandet

– användningstid.

AFG.123 Kontorsbod
Ange under aktuell kod och rubrik

– krav på antal arbetsplatser i kontorsbod, lokal, eget rum eller landskap

– krav på mötesrum

– förvaring av handlingar

– krav på kvalitet, IT-utrustning, el, belysning och möblering

– användningstid.

AFG.1231 Kontorsbod för sidoentreprenör
Entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör angivet antal arbetsplatser i
kontorsbod eller lokal samt ansvarar för lås, brandlarm, försäkring och daglig skötsel.

AFG.1232 Kontorsbod som tillhandahålls
Entreprenören tillhandahålls angivet antal arbetsplatser i kontorsbod eller lokal.

Ange

– vem som tillhandahåller kontorsbod

– vem som ansvarar för daglig skötsel av bod

– vem som ansvarar för lås, brandlarm och försäkring.

AFG.1233 Kontorsbod för beställaren
Entreprenören ska tillhandahålla beställaren angivet antal arbetsplatser i kontorsbod
som beställaren ensam förfogar över. Entreprenören ansvarar för lås, brandlarm,
försäkring och daglig skötsel av bod.

AFG.1234 Plats i kontorsbod för beställaren
Entreprenören ska tillhandahålla beställaren tillgång till angivet antal arbetsplatser i
kontorsbod eller lokal, samt ansvara för lås, brandlarm, försäkring och daglig skötsel.

AFG.124 Övriga bodar
Ange under aktuell kod och rubrik vilken typ av bodar som avses, samt vad de ska
användas till. Om olika typer av bodar är aktuella anges varje typ med egen okodad
rubrik följt av de krav som ska uppfyllas.

Ange

– typ av bod och användningsområde

– krav på storlek, antal platser
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– krav på utrustning, inredning och möblemang

– krav på el-, VVS-, larm- och IT-installationer

– krav på, lås, brandlarm, försäkring och daglig skötsel.

AFG.1241 Övriga bodar för sidoentreprenör
Ange i de fall entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör viss typ av bod eller
visst antal platser i sådan bod.

Ange erforderligt antal platser och användningstid för varje sidoentreprenör.

AFG.1242 Övriga bodar som tillhandahålls
Ange i de fall entreprenören tillhandahålls viss typ av bod eller visst antal platser i
sådan bod.

Ange vem som tillhandahåller bod eller antal platser.

AFG.125 Utrymme
Ange under aktuell kod och rubrik

– läge, yta och takhöjd

– kallt eller uppvärmt

– el, vatten och avlopp

– vem som ska tillhandahålla dörr och lås

– tillåten användningstid

– vem som ansvarar för daglig skötsel

– om särskilda förhållningsregler gäller

– i vilket skick utrymmet ska återlämnas

– om syn ska förrättas när det återlämnas.

AFG.1251 Utrymme i byggnad under uppförande vilket tillhandahålls
Entreprenören tillhandahålls utrymme i byggnad under uppförande, men ansvarar
för tillfällig dörr, låsning och försäkring av verktyg eller varor som förvaras däri.

Ange vem som tillhandahåller utrymme

AFG.1252 Utrymme i befintlig byggnad vilket tillhandahålls
Entreprenören tillhandahålls utrymme i befintlig byggnad, men ansvarar för tillfällig
dörr, låsning och försäkring av verktyg eller varor som förvaras däri.

Ange

– omentreprenören ska betala ersättning vid eventuellt utnyttjande av utrymmeoch
i så fall vilka tjänster eller åtgärder som ingår

– vem som tillhandahåller utrymme i befintlig byggnad.
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AFG.13 Tillfällig väg och plan
Ange åtgärder för byggplatsens trafik inom eller i anslutning till arbetsområdet, till
exempel arbetenmed tillfällig transportväg. Åtgärder för allmän trafik anges i teknisk
beskrivning.

Ange

– krav på avstängning av väg

– tillfällig skyddsåtgärd, trafikanordning och dylikt

– begränsning av bärighet hos väg eller bro

– förbud för tung trafik vissa tider

– omfattning av underhåll av befintlig väg och om underhållet ska ske fortlöpande
eller vid vissa bestämda tider

– parkeringsmöjligheter

– om beställaren ska ges tillfälle att dokumentera växtbestånd och dylikt innan
vegetationsyta tas i anspråk

– var tillfällig väg och plan inte får anordnas, till exempel inom Natura 2000-område

– krav på snöröjning av gata, väg och dylikt som ligger utanför arbetsområdet.

Ange tillfällig vägs och plans sträckning och utbredning på ritning, i APD-plan eller i
annan handling.

Tillfällig väg och plan för sidoentreprenör
Om tillfällig väg och plan ska tillhandahållas sidoentreprenör medtas aktuella texter.

Sidoentreprenör äger rätt att använda av entreprenören anlagd väg och plan i den
mån detta inte hindrar entreprenörens eget arbete samt om entreprenören ska
underhålla sådan väg och plan.

Entreprenören ska anlägga och underhålla angiven körbar tillfällig väg och plan för
sidoentreprenör.

Ange

– särskilda krav på tillfällig vägs och plans bärighet, beläggning, bredd, belysning,
underhåll med mera.

– om entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör särskild väg och plan, till
exempel för uppställning av mobilkran eller för upplag

– sträckning för sådan tillfällig väg och plan samt krav, till exempel tidsperiod,
inhägnad och bevakning.

Tillfällig väg och plan som tillhandahålls
Om tillfällig väg och plan tillhandahålls medtas aktuella texter.

Entreprenören äger rätt att använda anlagd körbar väg och plan i den mån detta inte
hindrar annans arbete.

Underhåll av angiven körbar väg och plan tillhandahålls.
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Entreprenören tillhandahålls angiven körbar tillfällig väg och plan med underhåll.

Ange

– vem som tillhandahåller tillfällig väg och plan

– vad som gäller för tillfällig vägs och plans bärighet, bredd med mera samt
förutsättningar för anvisad upplagsplats, till exempel inhägnad och bevakning

– omfattning av tillhandahållen tillfällig väg och plan samt vilka restriktioner som
gäller för användningen av dessa

– läge för anvisad väg och plan med hänvisning till exempelvis ritning.

Tillfällig väg och plan för räddningsinsatser
Ange krav på utförande av väg och plan för räddningsinsatser.

AFG.14 Tillfällig el- och va-försörjning
Ange under aktuell kod och rubrik

– uppgifter om anslutningspunkter, anslutningsavgifter och taxor för tillfällig
anslutning

– om entreprenören får använda permanenta anordningar för tillfällig el- och
va-försörjning samt förutsättningar för användningen.

AFG.141 Tillfällig elförsörjning och belysning
Ange under aktuell kod och rubrik

– om befintligt abonnemang får användas och vem som levererar mätare eller
undermätare

– vilka uppgifter som tillhandahålls eller ska tillhandahållas (kW, V, A).

– uppgift om nätägare, om inte detta redovisas under AFA.15.

AFG.1411 Tillfällig elförsörjning och belysning för sidoentreprenör
Entreprenören ska tillhandahålla angiven sidoentreprenör uttag för elkraft till belysning
och till drift av handverktyg.

Sidoentreprenör håller anordning för belysning av eget arbetsställe samt kablar och
grenuttag för anslutning till tillhandahållna eluttag.

Ange

– om entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör allmän belysning utomhus
inom arbetsområdet och om ytor som nyttjas för gående till fots är belysta

– om entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör allmän belysning inomhus
inom arbetsområdet och om belysning är placerad så att alla gångstråk, rum och
utrymmen är belysta

– om entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör tillgång till eluttag om
230 V/16 A vid varje byggnad, och i varje ingång och våning, dock minst vid var
40:e meter
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– om entreprenören ska tillhandahålla andra uttag än 230 V/16 A, huvud- eller
undercentraler samt deras kapacitet

– effektbehov i de fall sidoentreprenörs arbetemedför stor förbrukning och vid större
arbetsområde uppgift om var det förekommer.

AFG.1412 Tillfällig elförsörjning och belysning som tillhandahålls
Entreprenören tillhandahålls uttag för elkraft till belysning och till drift av handverktyg.

Entreprenören håller anordning för belysning av eget arbetsställe samt kablar och
grenuttag för anslutning till tillhandahållna eluttag.

Ange, beroende på typ av entreprenad (byggnads-, installations- eller
anläggningsentreprenad),

– om entreprenören tillhandahålls allmän belysning utomhus inom arbetsområdet
och om ytor som nyttjas för gående till fots är belysta

– om entreprenören tillhandahålls allmän belysning inomhus inom arbetsområdet
och om belysning är placerad så att alla gångstråk, rum och utrymmen är belysta

– omentreprenören tillhandahålls tillgång till eluttag om230V/16Avid varje byggnad,
och i varje ingång och våning, dock minst vid var 40:e meter

– om entreprenören tillhandahålls andra uttag än 230 V/16 A, huvud- eller
undercentraler samt deras kapacitet

– effektbehov i de fall sidoentreprenörs arbetemedför stor förbrukning och vid större
arbetsområde uppgift om var det förekommer

– vem som tillhandahåller elförsörjning och belysning.

AFG.142 Tillfällig va-försörjning
Ange under aktuell kod och rubrik

– anslutningspunkter till vatten- och avloppsnät

– arbetstryck och ledningsdimensioner

– om befintliga abonnemang får användas och vem som levererar mätare eller
undermätare

– uppgift om nätägare, om inte detta redovisas under AFA.15.

AFG.1421 Tillfällig va-försörjning för sidoentreprenör
Entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör tillgång till vatten för normal
förbrukning.

Sidoentreprenör har rätt att använda avlopp med de begränsningar som nätägaren
anger.

Ange

– omdet förekommer arbetemed särskilt stor vattenförbrukning hos sidoentreprenör

– regler för hur avlopp får användas, och om entreprenören ska anordna tillfälliga
avloppsanordningar för omhändertagande av visst avlopp.
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AFG.1422 Tillfällig va-försörjning som tillhandahålls
Entreprenören tillhandahålls tillgång till vatten för normal förbrukning. Entreprenör
har rätt att använda avlopp med de begränsningar som nätägaren anger.

Ange regler för hur avlopp får användas, och omentreprenören ska anordna tillfälliga
avloppsanordningar för omhändertagande av visst avlopp.

Ange vem som tillhandahåller va-försörjning.

AFG.15 Tillfällig kommunikationsutrustning
Ange under aktuell kod och rubrik

– typ av utrustning, till exempel kommunikationsradiosystem, och antal samt krav
på prestanda

– krav på om arbetsfordon ska vara utrustade med specifik utrustning

– datauttag, servrar, nätverk, utrustning för projicering och dylikt

– om abonnemang med operatör ska tecknas.

AFG.151 Tillfällig kommunikationsutrustning för sidoentreprenör

AFG.152 Tillfällig kommunikationsutrustning som tillhandahålls
Ange vem som tillhandahåller kommunikationsutrustning.

AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla
Ange

– utförande och placering av skyltställning eller orienteringstavla

– vem som ska ansöka om och bekosta bygglov.

Beakta att skyltning och skyltställning i allmänhet fordrar bygglov.

Beakta att teknisk beskrivning eller mängdförteckning kan innehålla kod och rubrik
för motsvarande arbete.

AFG.17 Tillfällig flaggstång
Ange

– krav på utförande, antal, placering och grundläggning

– typ av flaggstänger samt typ av infästning

– om flaggstänger ska anskaffas eller tillhandahållas

– om entreprenör ska montera och sköta flaggor

– hur flaggor tillhandahålls.

AFG.2 Inmätning och utsättning
Geodetiska mätningsarbeten ska kravställas i teknisk beskrivning och förtecknas i
mängdförteckning där sådan handling förekommer.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 81

Re
m
iss

- F
år
ej
åb
er
op
as



Ange

– ombeställaren tillhandahåller utgångspunkter i plan och höjd till grund för inmätning
och utsättning

– om sidoentreprenör ska tillhandahållas inmätning eller utsättning eller delges av
beställaren tillhandahållna inmätningar och utsättningar

– omfattning, innehåll och redovisning av inmätningar och utsättningar som
tillhandahålls entreprenören.

Ange i teknisk beskrivning

– omfattning och krav på kompletterande utgångspunkter i plan och höjd som ska
utföras av entreprenören

– benämning på koordinatsystem i plan och höjdsystem samt att alla inmätningar
och utsättningar ska utföras i dessa system

– omfattning och krav på digital redovisning och dokumentation för inmätnings- och
utsättningsdata samt format.

AFG.3 Skydd m m
Ange under aktuell kod och rubrik allmänna krav på skydd och skyddsåtgärder.

Skydd eller skyddsanordningar med specificerade krav på utförande anges i teknisk
beskrivning eller mängdförteckning.

AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m

AFG.311 Skydd av arbete
Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan
orsaka skada.

Eget färdigt arbete ska skyddas om det kan skadas genom förslitning under
entreprenadtiden.

Öppna rörändar, kanaler och dylikt ska proppas eller skyddstäckas till skydd mot
damm, främmande föremål eller skada.

Entreprenören ska tillse att av denne upplagd vara eller uppställt hjälpmedel inte
hindrar tillträde till eller döljer avstängnings- och inspektionsanordning, brandpost,
brandskåp, brunn, elcentral, mätpunkt och dylikt.

Denna kod och rubrik åberopas för alla typer av entreprenader.

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m
Entreprenören ska skydda angiven ledning, brunn, brandpost, mätpunkt och dylikt
mot skada till följd av eget arbete.

Entreprenören ska begära av ägare till angiven ledning att på platsen ange dess läge
före arbete som kan skada ledningen och samråda om lämplig skyddsåtgärd.

Om ledning eller dylikt påträffas som inte angetts, ska entreprenören rådgöra med
beställaren och i förekommande fall med vederbörande ägare till ledning om
erforderlig åtgärd.
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Om fixpunkt ingående i riksnät, kommunalt nät eller av beställaren upprättat stomnät
måste flyttas, skameddelande skriftligen tillställas huvudman för fixpunkt. Denne ska
meddela åtgärd innan flyttning vidtas.

Under denna kod och rubrik redovisade arbeten ska vara förtecknade i
mängdförteckning där sådan handling förekommer.

Redovisa, om uppgifterna inte redovisas i teknisk beskrivning, läget av befintlig gas-,
el-, tele-, signal-, vatten-, värme-, avlopps- och dräneringsledning, el- och
teleluftledning med stolpar, mätpunkt och dylikt samt de åtgärder som föranleds
därav.

Ange ägare till ledning under AFA.15.

AFG.313 Skydd av vegetation
För undvikande av skada ska entreprenören skydda träd, buskar och andra växter
som ska behållas.

Ange specifikt vilka träd, buskar och andra växter som ska behållas.

Beakta att teknisk beskrivning eller mängdförteckning kan innehålla kod och rubrik
för motsvarande arbete.

AFG.314 Skydd av fornminne
Ange vilket fornminne som ska skyddas och, om det inte framgår av teknisk
beskrivning, hur skyddet ska anordnas samt kontaktperson hos ansvarig myndighet.

AFG.315 Skydd av egendom
Ange

– om befintlig byggnad eller anläggning eller del därav som ska skyddas och vilka
åtgärder som erfordras

– om entreprenören ska skydda beställarens, hyresgästs eller annans egendom.

Beakta att teknisk beskrivning eller mängdförteckning kan innehålla kod och rubrik
för motsvarande arbete.

AFG.316 Tillfällig inhägnad
Ange om tillfällig inhägnad av arbetsområde eller del därav ska anordnas

– utförande och omfattning

– vem som har rätt till skyltning på inhägnaden.

Beakta att teknisk beskrivning eller mängdförteckning kan innehålla kod och rubrik
för motsvarande arbete.
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AFG.32 Skyddsanordningar
Omentreprenören på grund av eget arbete demonterar gemensam skyddsanordning
eller del därav, ska denne

– rapportera detta till byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U)

– vid behov se till att tillfällig skyddsanordning monteras

– återställa skydd omedelbart efter avslutat arbete.

AFG.321 Skyddsanordningar för sidoentreprenör
Ange i de fall entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör skyddsanordning

– typ av skyddsanordning, till exempel skyddsräcke, avspärrning, infästning för lina,
täckning av hål, skydd mot damm eller farliga ämnen

– omfattning och tid

– vem som ska montera och demontera.

Skyddsanordning kan avse gemensamt arbetsställe eller sidoentreprenörs eget
arbetsställe.

AFG.322 Skyddsanordningar som tillhandahålls
Ange i de fall entreprenören tillhandahålls skyddsanordningar

– typ av skyddsanordning, till exempel skyddsräcke, avspärrning, infästning för lina,
täckning av hål, skydd mot damm eller farliga ämnen

– omfattning och tid

– vem som tillhandahåller skyddsanordningar

– vem som monterar och demonterar.

Skyddsanordning kan avse gemensamt arbetsställe eller entreprenörens eget
arbetsställe.

AFG.33 Bevakning
Ange om entreprenören ska svara för bevakning av arbetsområdet med tillhörande
egendom. Ange art och omfattning av sådan bevakning.

Beakta befintliga arrangemang för bevakning vid exempelvis ombyggnadsprojekt i
kommersiella lokaler, industrier eller bostäder. Samordning av bevakningsuppdrag
kan ge kostnadsfördelar.

AFG.34 Skydd mot buller
Ange

– vilka bullerrestriktioner som gäller

– vilka skyddsåtgärder som ska vidtas

– under vilken tidsperiod eller under vilka byggskeden som skyddsåtgärder fordras.
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AFG.35 Skydd mot miljöstörande utsläpp
Ange allmänna krav på arbetsmetoder, drift av maskiner och utrustning med hänsyn
till miljöstörande utsläpp till mark, luft och vatten.

Ange krav på dammskydd.

AFG.36 Bekämpning av skadedjur och skadeinsekter
Om skadedjur och skadeinsekter påträffas ska entreprenören anmäla förhållandet till
beställaren. Erforderliga åtgärder utförs därefter i samarbete med beställarens
försäkringsbolag.

För entreprenader som innefattar åtgärder för sanering ska föreskriften inte åberopas
utan åtagandet ska redovisas i teknisk beskrivning eller mängdförteckning.

AFG.37 Bekämpning av mögel- och svampangrepp
Om mögel eller svampangrepp påträffas ska entreprenören anmäla förhållandet till
beställaren. Erforderliga åtgärder utförs därefter i samarbete med beställarens
försäkringsbolag.

För entreprenad som innefattar åtgärder för sanering ska föreskriften inte åberopas
utan åtagandet ska redovisas i teknisk beskrivning eller mängdförteckning.

AFG.4 Logistik

AFG.41 Leverans av varor till arbetsplatsen
Ange under aktuell kod och rubrik vilka krav på hantering av leveranser, lagring och
hantering av varor som tillförs arbetsområdet som ska följas.

AFG.411 Mellanlagring på terminal eller logistikcenter
Ange om det finns tvingande krav

– att mellanlagring av varuleveranser ska ske utanför arbetsområdet

– vilka villkor som gäller för avisering till mellanlager, avrop från mellanlager och
transporter från mellanlager

– uppgifter om ytor, vikter, krav på kollin, märkning med mera

– eventuella avtal beställaren har eller entreprenören ska ingå samt kontaktuppgifter
för avtal.

AFG.412 Leveransplan
Ange

– om leveransplan ska upprättas för vissa varor

– vem som ska upprätta respektive tillhandahålla underlag för leveransplan

– i de fall entreprenören ska upprätta leveransplan, vilka aktiviteter som ska redovisas

– rutiner för revidering av planen.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 85

Re
m
iss

- F
år
ej
åb
er
op
as



AFG.413 Leveranssätt
Ange särskilda krav på leveranssätt, till exempel om det vid transport med fordon
föreligger begränsningar avseende längd, bredd och höjd på fordon, lastning på
dragfordon eller största axeltryck, eller om leverans måste lossas från fordon med
baklift.

Beakta att det finns etablerade leveransklausuler för byggbranschen somär beskrivna
i AMA AF Köp. Om koder AFC.152–1522 /AFD.152–1522 används ska aktuella
leveransklausuler anges under respektive kod.

AFG.414 Märkning
Ange

– vad som ska märkas, till exempel pallar, kollin, kartonger och artiklar

– hur kollin ska märkas, till exempel om särskild streckkodad kollietikett (Kollietikett
Bygg) ska användas

– hur enskilda artiklar skamärkas, till exempelmedGTIN, EAN-kod ellermotsvarande.

AFG.415 Förpackningar och lastbärare
Beställaren är ansluten till återvinningssystem av lastbärare, som ska tillämpas på
arbetsplatsen. Lastbärare som entreprenören för in till arbetsområdet ska, så långt
det är praktiskt möjligt, omfattas av retursystemet.

Entreprenören ansvarar för att kontinuerligt omhänderta pallar, pallkragar, emballage
och övrigt förpackningsmaterial genomatt utnyttja befintliga retursystemeller genom
källsortering av avfall inom arbetsområdet.

Ange krav på förpackning, till exempel med hänsyn till

– lagringsförfarande på byggplats eller mellanlagring

– förpackning per lägenhet eller dylikt

– returförpackning

– engångsförpackning

– vilket återvinningssystem av lastbärare som beställaren är ansluten till

– att material ska vara brännbart avfall.

Ange krav på lastbärare, till exempel med hänsyn till lossningssätt.

AFG.416 Avisering av leverans och restleverans
Ange

– om leveransavisering ska göras och hur behöriga mottagare kan nås, till exempel
via mobiltelefon

– om transportören ska kontakta mottagaren inför ankomst till lossningsställe, till
exempel via mobiltelefon

– krav på avisering av restnotering såsom tid, utformning och mottagare.

AFG.42 Lossning
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AFG.421 Lossningsplan
Förmaterial som kräver kran, traktor eller truck vid lossning är uppgifter till leverantör
om hur varor ska lossas och i vilken ordning viktig för effektiv godsmottagning. Om
många materialslag och leverantörer berörs kan det vara lämpligt att upprätta en
lossningsplan/förteckning.

Ange

– i vilken ordning lossning av varor ska kunna ske

– hur varor ska vara lastade för lossning, till exempel på lastpallar.

AFG.422 Lossning för sidoentreprenör
Ange omfattning och typ av lossning som entreprenör ska tillhandahålla
sidoentreprenör.

AFG.423 Lossning som tillhandahålls
Ange

– omfattning och typ av lossning som tillhandahålls

– vem som tillhandahåller lossningen.

AFG.424 Mottagningskontroll
Angekravpåhur entreprenören skaorganiseramottagningskontrollenpåbyggplatsen,
till exempel om den ska utföras på viss plats och under vissa tider.

Beakta att leverantörer och tillverkare anger detaljerade krav på köparens skyldighet
att genomföra mottagningskontroll för att kunna åberopa fel i vara.

AFG.43 Transport inom arbetsområdet

AFG.431 Transportöppningar
Entreprenören ska utan dröjsmål till beställaren lämna redovisning beträffande vara
som inte kan tas in på tillgänglig transportväg eller genom öppning. Redovisningen
ska innehålla uppgifter om varans yttermått inklusive emballage, vikt samt var den
ska placeras.

Kontrollera att uppgift om tillfällig transportöppning för intagning av skrymmande
vara lämnats på ritning.

AFG.432 Transport för sidoentreprenör
Ange

– om sidoentreprenören ska tillhandahållas intransport till arbetsställe av varor

– transportarbetets omfattning

– varans storlek och vikt samt hur den levereras och lossas

– hur avisering ska ske.
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AFG.433 Transport som tillhandahålls
Ange

– om intransport av varor till arbetsstället tillhandahålls

– vem som tillhandahåller transporten

– hur avisering ska ske.

AFG.44 Lyftanordningar
Entreprenören får använda av annan uppförd lyftanordning när detta inte hindrar
dennes eget arbete. Sammamöjlighet gäller för nyttjande avbemannadeller förarstyrd
lyftanordning. Entreprenören ska uppvisa kunskapsbevis och tillstånd enligt
AFS 2006:6.

Entreprenören ska lämna motsvarande möjlighet till egen uppförd lyftanordning.

Ange under aktuell kod och rubrik typ och villkor för lyftanordning som ska
tillhandahållas samt om detta sker mot skälig ersättning eller ska vara kostnadsfritt.

Ange under AFG.442 Övriga lyftanordningar de villkor som gäller för specificerade
lyftanordningar såsom bygghiss, stationär kran, mobilkran med mera.

AFG.441 Permanent hiss
Ange

– vilka skyddsåtgärder som ska vara utförda innan hiss får användas

– om material får transporteras i hiss och maximal vikt, bredd och höjd

– om hiss ska återställas inför eller efter besiktning

– om särskild service eller besiktning av hiss ska utföras.

– om hiss endast får användas för persontransport eller inte alls.

AFG.4411 Permanent hiss som tillhandahålls
Ange villkor för användning och vem som tillhandahåller permanent hiss.

AFG.442 Övriga lyftanordningar
Ange under aktuell kod och rubrik

– typ av lyftanordning: bygghiss, stationär kran, mobilkran med mera

– högsta lyftkapacitet

– längsta räckvidd

– största tillåtna godsmått

– tider när lyftanordning får användas

– övriga villkor.

AFG.4421 Övriga lyftanordningar för sidoentreprenör
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AFG.4422 Övriga lyftanordningar som tillhandahålls
Ange vem som tillhandahåller lyftanordning.

AFG.5 Ställningar och montering

AFG.51 Ställningar
Entreprenören äger rätt att använda av annan uppförd fast ställning, arbetsplattform,
lastbrygga och dylikt i den mån detta inte hindrar dennes eget arbete.

Entreprenören ska lämnamotsvarande rätt vad gäller av denne uppförd fast ställning,
arbetsplattform, lastbrygga och dylikt.

Det är lämpligt att upplåta fast uppförd ställning och dylikt för användning utan
ersättning. Åberopa därför denna kod och rubrik för alla entreprenörer, såvida inte
underordnad kod och rubrik åberopats.

Arbeten på 4 m höjd eller lägre höjd kan normalt utföras från den typ av ställningar
och arbetsplattformar som ingår i entreprenörens egna allmänna hjälpmedel. Sådana
ställningar ska därför varje entreprenör själv hålla för eget arbete.

Arbeten på högre höjd än 4mkräver andra typer av ställningar och arbetsplattformar.
Vem som ska hålla dessa ställningar avgörsmed hänsyn till vad somärmest rationellt
och ekonomiskt. Det finns krav på hur en ställning ska vara utförd för att uppfylla
säkerhetskrav och medge en arbetsmiljö som är anpassad till de arbeten som ska
utföras från ställningen. Om fler entreprenörer ska utföra arbeten från samma ställning
är det viktigt att beakta samtligas behov. Ställningar kan täckas in till skyddmot insyn,
nedsmutsning eller för att kunna medge uppvärmning. Transportvägar och avstånd
mellan bomlag, skydd mot nedfallande material eller verktyg ska anordnas över
gångvägar eller entréer. Ställningar ska vara förankrade mot byggnadsverk eller på
annat sätt för att säkerställa att de inte faller eller blåser omkull.

Större ställningar bör anordnas av specialiserade företag som kan intyga att man har
erforderlig kompetens för uppdraget. Om anläggnings-, bygg- eller
installationsentreprenör åläggs att tillhandahålla ställningar utförs uppdraget vanligtvis
av specialiserade företag.

AFG.511 Ställningar för sidoentreprenör
Entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör ändamålsenlig ställning eller
arbetsplattform för arbete som ska utföras på högre höjd än 4 m, däremot inte för
montering av större konstruktion eller maskin.

Ange för vilka arbeten, tidsperiod ochövriga krav på ställningar somska tillhandahållas
samt tidpunkt då behov senast ska anmälas.

AFG.512 Ställningar som tillhandahålls
Entreprenören tillhandahålls ändamålsenlig ställning eller arbetsplattform för arbete
som ska utföras på högre höjd än 4 m, däremot inte för montering av större
konstruktion eller maskin.
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Ange

– för vilka arbeten, tidsperiod och övriga krav på ställningar som tillhandahålls

– vem som tillhandahåller ställning.

AFG.52 Montering
Ange under aktuell kod och rubrik typ av infästningsgods.

AFG.521 Montering av tillhandahållet infästningsgods m m
Föreskrifterna omattmontering av infästningsgods, fundament, fixturer eller liknande
ska utföras åt, eller tillhandahålls av, annan part utgår från att det av praktiska skäl
är lämpligt, exempelvis då den entreprenör vars gods kan monteras av annan part
utan kvalitetsrisk inte har andra arbeten att utföra på platsen.

AFG.522 Montering för sidoentreprenör
Entreprenören skamontera i handlingarna angivet infästningsgods som tillhandahålls.
Sidoentreprenör lämnar efter anfordran anvisningar för montering. Sidoentreprenör
ska leverera godset till arbetsplatsen.

AFG.523 Montering som tillhandahålls
Entreprenören tillhandahålls montage av i handlingarna angivet infästningsgods.
Entreprenören ska efter anfordran lämna anvisningar för montering. Entreprenör ska
leverera godset till arbetsplatsen.

Ange vem som tillhandahåller montage.

AFG.6 Ursparning, håltagning, igensättning och tätning
Ansvaret för redovisning i handlingar och ansvar för samordning skiljer sig åt mellan
utförande- och totalentreprenad och har stor betydelse för installationsarbeten i
byggnader. Föreskrifterna nedan är formulerademed utförandeentreprenad i åtanke.
Hur avsnittet hanteras har betydelse för entreprenörers kostnadsberäkningar och
samordning är en förutsättning för att de igensättningar och tätningar som ska utföras
kommer att uppfylla ställda krav på täthet, ljud- och brandkrav.

Vid totalentreprenad där varje entreprenör utför projektering för sitt fackområde kan
samordning ske först när samtliga entreprenader är upphandlade, och ett sätt för att
minimera riskpåslag i anbud är att varje entreprenör redovisar mängder och á-priser
för de arbeten man beräknat utföra.

Beställaren kan välja att själv samordna ursparning och håltagning på arbetsplatsen
eller att ge en entreprenör det uppdraget.

Beakta att teknisk beskrivning eller mängdförteckning kan innehålla kod och rubrik
för motsvarande arbete.

AFG.61 Ursparning och håltagning
Ursparning och håltagning i betong, bärande konstruktion och byggelement ska
utföras enligt konstruktionshandling. Ursparning och håltagning i betong, bärande
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konstruktion och byggelement som inte redovisas på konstruktionshandling fordrar
beställarens tillstånd.

Entreprenören ska utan dröjsmål efter anfordran till den som svarar för samordning
av ursparning och håltagning lämna uppgift om storlek och läge för ursparning och
håltagning. Om sådan samordnare inte är utsedd, ska uppgifterna lämnas till
beställaren.

Ursparning och håltagning som ska ingå i åtagandetmåste på ett tydligt sätt redovisas
i förfrågningsunderlaget med erforderliga uppgifter för entreprenörens
kostnadsberäkning. Om inte sådana uppgifter kan hämtas från ritningar, till exempel
material i väggar, eller om läge på installationer inte är fullständigt redovisade,
upprättas mängdförteckning för dessa delar och avvikelser regleras.

Tekniska föreskrifter om ursparning och håltagning ska anges i teknisk beskrivning.

Ange under aktuell kod och rubrik vem som samordnar ursparning och håltagning
samt om entreprenör ska tillhandahålla eller tillhandahållas detta.

Ett lämpligt sätt att beskriva arbetsfördelningen är att upprätta engränsdragningslista.

Exempel på gränsdragningslista som ingår i administrativa föreskrifter för ett objekt
framgår av Bilaga AFG.61.

AFG.611 Samordning av ursparning och håltagning
Entreprenören ska på arbetsplatsen, i god tid innan ursparning och håltagning ska
utföras, infordra uppgifter om ursparning och håltagning från sido- eller
underentreprenör samt samordnadessa uppgiftermedpå ritning redovisadursparning
och håltagning.

Entreprenören ska till beställaren omgåendemeddela fel i läge eller brist på utrymme.

Entreprenören ska samordna utmärkning av ursparning och håltagning samt planera
arbetsutförandet.

Denna kod och rubrik åberopas för den entreprenör som ska svara för samordning
av utmärkning, ursparning, håltagning och igensättning.

Ange under AFC.372 om uppdraget att vara samordningsansvarig för installationer
läggs ut på en entreprenör. Det kan vara lämpligt att lägga ut såväl uppdraget med
samordning av installationer som uppdraget med samordning av utmärkning,
ursparning och håltagning på samma entreprenör.

AFG.612 Upplysning om samordning av ursparning och håltagning
Ange

– vem som svarar för samordning av utmärkning ursparning och håltagning

– under AFC.373 vem som svarar för samordning av installationer.

AFG.613 Ursparning och håltagning för sidoentreprenör
Entreprenören ska innan ursparning och håltagning sker bereda sidoentreprenör
tillfälle att kontrollera att ursparning och håltagning är rätt utmärkt till storlek och
läge.
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Ange omfattning av utmärkning ursparning och håltagning som sidoentreprenör
tillhandahålls genom att hänvisa till upprättad gränsdragningslista.

AFG.614 Ursparning och håltagning som tillhandahålls
Entreprenören ska utan dröjsmål efter anfordran kontrollera att ursparning och
håltagning är rätt utmärkt till storlek och läge.

Ange

– omfattning av utmärkning, ursparning och håltagning som tillhandahålls genom
att hänvisa till upprättad gränsdragningslista

– vem som tillhandahåller upprättad gränsdragningslista

– vem som tillhandahåller ursparning och håltagning.

AFG.62 Igensättning och tätning
Igensättning och tätning avser de arbeten och åtgärder som följer av ursparning och
håltagning, och ska inte blandas samman med övriga bygg-, fognings- eller
tätningsarbeten.

Igensättning och tätning som ska ingå i åtagandet måste på ett tydligt sätt redovisas
i förfrågningsunderlaget med erforderliga uppgifter för entreprenörens
kostnadsberäkning. Om inte sådana uppgifter kan hämtas från ritningar och
beskrivningar, till exempel material för igensättning och tätning, upprättas
mängdförteckning för dessa delar och avvikelser regleras.

Tekniska föreskrifter om igensättning och tätning ska anges i teknisk beskrivning.

Ange under aktuell kod och rubrik vem som utför igensättning och tätning i de fall
entreprenör ska tillhandahålla eller tillhandahållas detta. Arbetsfördelningen bör
studeras i varje objekt för att få den produktionstekniskt och ekonomiskt bästa
lösningen. Ett lämpligt sätt att beskriva arbetsfördelningen är att upprätta en
gränsdragningslista.

Exempel på gränsdragningslista som ingår i administrativa föreskrifter för ett objekt
framgår av Bilaga AFG.62.

AFG.621 Samordning av igensättning och tätning
Entreprenören ska samordna igensättning och tätning samt planera arbetsutförandet.

Denna kod och rubrik åberopas för den entreprenör som ska svara för samordning
av igensättning och tätning.

AFG.622 Upplysning om samordning av igensättning och tätning
Ange vem som svarar för samordning av igensättning och tätning.

AFG.623 Igensättning och tätning för sidoentreprenör
Ange om entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör igensättning och tätning.

AFG.624 Igensättning och tätning som tillhandahålls
Ange vem som tillhandahåller.
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AFG.7 Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m m

AFG.71 Uppvärmning och uttorkning
Entreprenören ska värmauppbyggnad så att den inte skadas av kyla samt ombesörja
nödvändig uttorkning. Uppvärmning och uttorkning ska anpassas till de arbeten som
ska utföras.

Denna kod och rubrik åberopas för den entreprenör som åläggs att svara för
uppvärmning och uttorkning.

Ange i de fall särskilda krav ställs på uppvärmning eller uttorkning i något utrymme

– vilket utrymme som avses

– temperatur

– relativ fuktighet (högsta och lägsta)

– tid för åtgärder

– övriga krav.

AFG.72 Värme som tillhandahålls mot ersättning
Beställaren tillhandahåller mot skälig ersättning värme från permanent
värmeanläggning så snart denna är funktionsduglig och entreprenören vidtagit
åtgärder för undvikande av skada orsakad av kyla.

Ersättningen ska motsvara värdet av förbrukad mängd bränsle till nettopris fritt
levererat anläggningens bränsleförråd.

Vid värmeleverans från fjärrvärmeverk samt vid eluppvärmningberäknas ersättningen
på grundval av förbrukad energimängd enligt leverantörens taxa.

Beställaren ansvarar inte för att tillhandahållen värmemängd är tillräcklig för
entreprenörens behov.

Vid värmeanläggning gemensam för flera förbrukare fördelas kostnaden genom
värmemängdsmätare eller, om sådan saknas, genomproportioneringmot uppvärmd
volym.

Denna kod och rubrik åberopas för den entreprenör som ålagts uppvärmning och
uttorkning enligt AFG.71, om den permanenta värmeanläggningen kan användas
under entreprenadtiden utan risk för att skadas. Beställaren bör träffa avtal med
annan som berörs, till exempel sidoentreprenör och värmeleverantör.

Angeommöjligt när permanent värmeanläggning är funktionsduglig, antingen relativt
annat arbete eller med datum.

Beakta föreskrifterna avseende slutbesiktning och garanti i AB 04 kap 7 § 2, fjärde
stycket och ABT 06 kap 7 § 2, sjätte stycket.

AFG.73 Skötsel av permanent värmeanläggning
Entreprenören ska sköta permanent värmeanläggning från det att den tas i bruk till
entreprenadtidens slut.
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Entreprenören ska se till att tillförseln till annan förbrukare som försörjs från den
permanenta värmeanläggningen sker så att förbrukaren inte lider skada. Vid ändring
i värmeleveransen, särskilt vid risk för skada orsakad av kyla, underrättas berörd
förbrukare i så god tid att denne hinner vidta erforderliga åtgärder.

Om den som permanent ska sköta värmeanläggningen inte anställs redan då
anläggningen tas i bruk, åberopas denna kod och rubrik för den entreprenör som ska
åläggas ansvaret för skötseln. I allmänhet ska detta åläggas den som utför
anläggningen.

Ange

– under hur lång tid permanent värmeanläggning ska skötas av entreprenören eller
infordra à-pris per vecka för detta arbete

– krav på skötsel och underhåll inklusive jourhållning.

AFG.74 Uppvärmning och uttorkning som tillhandahålls
Entreprenören tillhandahålls uppvärmning och uttorkning av byggnad anpassad till
de arbeten som ska utföras.

Ange

– utrymme i vilket särskild uppvärmning tillhandahålls och till vilken temperatur

– vem som tillhandahåller utrymme med särskild uppvärmning.

AFG.75 Väderberoende arbeten

AFG.751 Väderskydd
Ange i de fall särskilt väderskydd ska utföras

– vem som ska ansvara för väderskyddets konstruktion

– vem som ska montera och demontera

– typ av väderskydd

– omfattning och tidsperiod under vilken skyddet ska vara monterat.

AFG.752 Snöröjning
Ange om entreprenören ska utföra snöröjning och halkbekämpning samt villkoren
för detta

– av väg, plan och dylikt

– för kvarboende hyresgäster och pågående verksamhet.

Snöröjning som tillhandahålls sidoentreprenör
Om snöröjning ska tillhandahållas sidoentreprenör medtas aktuella texter.

Entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör snöröjning och halkbekämpning av
körbar väg och plan snarast efter snöfall.

Entreprenören ska köra bort snö om så erfordras.
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Entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör handredskap och medel för
halkbekämpning.

Sidoentreprenör snöröjer och halkbekämpar eget arbetsställe, upplagsplats för egna
varor samt gångväg till eget arbetsställe.

Snöröjning som tillhandahålls
Om snöröjning tillhandahålls medtas aktuella texter.

Entreprenören tillhandahålls inom arbetsområdet snöröjning och halkbekämpning
av körbar väg och plan snarast efter snöfall.

Entreprenören tillhandahålls inom arbetsområdet handredskap och medel för
halkbekämpning.

Entreprenören snöröjer och halkbekämpar eget arbetsställe, upplagsplats för egna
varor samt gångväg till eget arbetsställe.

Ange vem som tillhandahåller snöröjning.

AFG.8 Renhållning, rengöring m m

AFG.81 Renhållning
Entreprenören ska hålla väg och plan ren från av denne orsakad nedskräpning, spill
och dylikt.

Entreprenören ska rengöra eget arbetsområde och renhålla efter eget arbete. Vid
rengöring och renhållning ska uppsamlingsställen för avfall användas.

Entreprenören ska svara för omhändertagande och bortforsling av eget farligt avfall.

Entreprenören ska alltid källsortera bygg- och rivningsavfall enligt avfallsförordningen
och Naturvårdsverkets författningssamling, NFS.

Källsortering ska ske i fraktionerna trä, metall, glas, plast, gips och mineral (betong,
klinker, keramik med mera).

Ange under aktuell kod och rubrik

– vilka fraktioner övrig källsortering ska omfatta

– om entreprenören ska planera och utföra arbetet enligt Resurs- och avfallsriktlinjer
vid byggande och rivning
(https://byggforetagen.se/foretagsservice/amnen/resurs-och-avfallshantering/)

– om entreprenören ska upprätta en plan för hantering av avfall

– hur entreprenören ska verifiera omhändertagande av avfall, till exempel genom
mottagarkvittens eller intyg från transportör eller avfallsmottagare

– om entreprenören ska ombesörja renhållning efter eget arbete av gata, väg och
dylikt som ligger utanför arbetsområdet

– om entreprenören ska ombesörja renhållning för kvarboende hyresgäster och
pågående verksamhet.
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AFG.811 Uppsamling och bortforsling av avfall för sidoentreprenör
Entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör uppsamlingsställe för avfall och
bortforsling av avfall. Uppsamlingsställe för avfall ska vara anordnat för källsortering.

Det kan ofta vara rationellt att ha fler uppsamlingsställen än vid byggnad och bod,
till exempel kan en eller flera behållare placeras ut på varje våningsplan.

Ange

– omfattning och placering i de fall entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör
uppsamlingsställe för avfall

– de villkor som ska gälla för källsortering.

AFG.812 Uppsamling och bortforsling av avfall som tillhandahålls
Entreprenören tillhandahålls uppsamlingsställe för avfall och bortforsling av avfall.
Uppsamlingsställe för avfall är anordnat för källsortering.

Ange

– omfattning och placering i de fall entreprenören tillhandahålls uppsamlingsställe
för avfall

– de villkor som gäller för källsortering

– vem som tillhandahåller uppsamlingsställe för avfall.

AFG.82 Städning och slutrengöring

AFG.821 Städning
Ange

– om och i vilken omfattning entreprenören ska utföra städning med hänsyn till
kvarboende hyresgäster och pågående verksamhet under entreprenadtiden

– entreprenörens rätt att använda permanenta anordningar för avfall.

AFG.822 Slutrengöring
Slutrengöring omfattar såväl invändig som utvändig rengöring.

Vid slutrengöring ska anläggning och i den ingående delar rengöras. Tillfälliga
anordningar ska tas bort. Entreprenörens kvarvarande varor och hjälpmedel ska föras
bort i den mån de inte erfordras för slutbesiktning.

AFG.8221 Slutrengöring för sidoentreprenör
Entreprenören ska utföra slutrengöring även av sidoentreprenörs arbete, däremot
inte inuti apparat, apparatskåp och dylikt.

Entreprenören ska slutrengöra driftrum före slutmontering av installation.

Slutrengjort utrymme ska förses med anslag om detta.

Om det efter entreprenörens slutrengöring behövs ytterligare rengöring till följd av
beställarens eget eller sidoentreprenörs arbete ingår detta inte i entreprenörens
åtagande, såvida denne inte själv orsakar detta arbete.
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Ange driftrum som ska slutrengöras före slutmontering av installation.

AFG.8222 Slutrengöring som tillhandahålls
Entreprenören tillhandahålls slutrengöring av sitt arbete, däremot inte inuti apparat,
apparatskåp och dylikt.

Före slutmontering av installation i driftrum tillhandahålls slutrengöring avdriftrummet.
Entreprenören ska slutrengöra efter slutmonteringen.

Om ytterligare rengöring erfordras till följd av entreprenörens arbete, sedan
slutrengöring utförts, svarar denne själv för denna.

Ange

– driftrum som ska slutrengöras efter slutmontering

– vem som tillhandahåller slutrengöring.

AFG.83 Avetablering och återställande av mark och väg
Entreprenören ska återställa ianspråktagen mark och väg. Tillfällig väg och plan ska
tas bort. Entreprenören ska laga väg, plan eller annan anläggningsdel som denne
skadat genom åverkan.

Ange krav på dokumenterad avsyning av återställd ianspråktagen mark och väg.

Återställande av ianspråktagenmarkmed specificerade krav på utförande ochbeläget
inom angivna begränsningslinjer för arbetet ska anges i teknisk beskrivning. Se AMA
Anläggning, RA Anläggning och MER Anläggning.
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