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Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 12. 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

Alla namn och personuppgifter som förekommer i förfrågningsunderlag enligt dessa 
administrativa föreskrifter hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 
2016/679 (GDPR). Detsamma förutsätts gälla för de namn och personuppgifter som lämnas i 
anbud eller annan handling enligt dessa administrativa föreskrifter.  

AFA ALLMÄN ORIENTERING  

AFA.1 KONTAKTUPPGIFTER 

AFA.11 Byggherre 

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB 

AFA.12 Beställare 

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB 

Box 229 

731 25 Köping 

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, VA-avdelningen 
Jenny Salminen 
jenny.salminen@vme.se 
0221-670 653 
Bokning av visning ska ske minst 5 arbetsdagar i förväg. 
 

AFA.15 Kända nätägare 

Nätägare – el 

Mälarenergi Elnät AB 

Tel. 021 - 39 50 50 
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AFA.2 ORIENTERING OM OBJEKTET 

AFA.21 Översiktlig information om objektet 

Entreprenaden avser nedläggning av ett sjöledningssystem som består av två parallella 
tryckledningar, en för spillvatten som ska pumpas till Köping och en för dricksvatten som ska 
pumpas från Köping. Även bräddledningar ut i Mälaren ingår i entreprenaden.  

AFA.22 Objektets läge 
Området som sjöledningen ska betjäna ligger ca 8 km öster om Köping i Köpings kommun.  
 

 

AFA.3 FÖRKORTNINGAR 

AF=Administrativa Föreskrifter 

ABT06=Allmänna bestämmelser totalentreprenad 06 

AFS=Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 

LUF=”Lag om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna”, SFS 2016:1146 

ÄTA= Ändrings-, tilläggs och avgående arbeten 

AFA.4 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
Med ändring av begreppsbestämning ”Skriftligen” ska gälla att som skriftlig information 
godtas endast brev och e-post men inte fax och ej heller sms- och mms-meddelande per 
telefon.  
 
Upphandlande myndighet benämns i underlaget även som Beställare. 
Anbudsgivare benämns i underlaget även som Entreprenör. 
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Upphandlingsdokument benämns i underlaget även som förfrågningsunderlag. 
Med förenklat förfarande avses en enstegsupphandling där alla leverantörer har rätt att 
delta, deltagande leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande myndigheten får 
förhandla med en eller flera anbudsgivare. 

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

För denna upphandling gäller ”Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)”, 
SFS 2016:1146. 

AFB.1 FORMER MM FÖR UPPHANDLING 

AFB.11 Upphandlingsform  
 Totalentreprenad. 

AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling 

Denna upphandling genomförs som en förenklad upphandling. 

AFB.13 Entreprenadform 

Totalentreprenad. 

AFB.14 Ersättningsform 

Fast pris (SEK) utan valuta- eller indexreglering fram till planerad färdigställande tidpunkt.  

AFB.15 Ersättning för anbudsgivning 

Ersättning för lämnat anbud utgår ej. 

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 

Upphandlingen kan komma att avbrytas om:  

• Kommunala beslut/styrelsebeslut så föranleder   

• Inget anbud motsvarar ställda krav  

• anbuden innefattar oacceptabla priser, eller på annat sätt är oförmånliga, i 
förhållande till anvisade medel   

• Upphandlingsunderlaget visar sig ha brister som innebär att upphandlingen ej kan 
fullföljas   

  

I dessa fall samt enligt gällande rättspraxis äger Beställaren rätt att avbryta upphandlingen 
och samtliga anbud förkastas utan ersättning till anbudsgivarna.  

Beställaren förbinder sig inte köpa samtliga tjänster som efterfrågas i denna upphandling 
eftersom budgeterande medel kan förändras med kort varsel.  

Om upphandling avbryts kommer detta att underrättas via Mercell TendSign.  
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AFB.2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 

Anbudsgivare ska före anbuds avgivande kontrollera att fullständigt Upphandlingsdokument 
enligt AFB.22 erhållits. 

Om föreskrifter eller anvisningar inte stämmer överens med det som anges i 
förfrågningsunderlaget är entreprenören skyldig att omedelbart meddela detta till 
Beställaren. 

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

Upphandlingsdokumentet tillhandahålls av Mercell TendSign http://tendsign.com 

Observera att om underlaget inhämtas i annan form eller från annan offentlig 
annonseringsplats än Mercell TendSign, så tar inte den upphandlande myndigheten ansvar 
för att intressenterna får samma information, eventuella kompletteringar eller svar på 
inkomna frågor som lagts ut av Beställaren på Mercell TendSign; http://tendsign.com. 

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 
2  Ändringar i ABT06 som är upptagna i sammanställning under AFD.111. 
3 Allmänna bestämmelser, ABT 06 (bifogas ej) 
6 Förfrågningsunderlag 

6.1 Dessa administrativa föreskrifter daterad 2022-03-17 
6.2  Teknisk beskrivning daterad 2022-03-17 
6.3 Ritningar och bilagor 

6.3.1   Sjömätning daterad 2017-11-02 
6.3.2 Ritning 7701VA-01: Översiktskarta med ledningsrättsområde  
6.3.3  Ritning 7711VA-01, 7721VA-01, 7731VA-01, 7741VA-01, 7771VA01: 

Delsträckor samt landstigningar 
7 Övriga handlingar 

7.1 Anbudsformulär  
7.2 Domslut vattendom Nacka Tingsrätt Mål nr 2878-17 daterad 2019-02-15 
7.3  Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet 2017-05-11. (bifogas ej). 
7.4 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser NSF 2004:15 (bifogas 

ej). 
7.5 ID06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning 

(bifogas ej). 
7.6      Allmänna förutsättningar 

Observera att handlingarna kompletterar varandra. 

Förekommer i handlingarna motstridiga uppgifter åligger det anbudsgivare att underrätta 
Beställaren om dessa under annonseringstid innan anbud avlämnas. 

AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 
Om kompletterade upphandlingsdokument kommer att tillhandahållas så sker detta via 
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Mercell TendSign. Anbudsgivare kan endast åberopa kompletterande upplysningar som 
Beställaren lämnat skriftligt. 

AFB.25 Frågor under anbudstiden 

Frågor med anledning av upphandlingsdokumentet eller uppdraget ska ställas via Mercell 
TendSign; http://tendsign.com 

Frågor kan ställas till och med 9 dagar innan sista anbudsdag. Observera att svar på frågor 
och/eller tillkommande information kan komma att lämnas efter tidsgräns för frågor, enligt 
ovan. 

Av likabehandlingsskäl kommer Beställaren att redovisa frågor av allmänt intresse och lämna 
skriftliga svar till samtliga leverantörer genom att publicera svaren via Mercell TendSign. 

Observera att klagomål på upphandlingsdokumentet bör göras under anbudstiden. 
Leverantör kan endast åberopa kompletterande upplysningar som Beställaren lämnat 
skriftligt. Notera att information skickas ut till den e-postadress som angavs vid registrering 
av användarkonto hos Mercell TendSign. 

AFB.3 ANBUDSGIVNING 

Det åligger anbudsgivare att före anbudets lämnande noggrant förvissa sig om 
förutsättningarna för entreprenaden såsom exempelvis arbetsområdets belägenhet, 
utseende, arbetsförhållanden, framkomstmöjlighet, närliggande byggnader, trafik samt 
omfattning.  

Detta för att säkerställa att anbudsgivaren är fullt förtrogen med faktorer, förhållanden och 
omständigheter som kan inverka på entreprenaden och kostnader som kan hänföras till 
dessa omständigheter, vilket även inkluderar att anbudsgivare själv kontrollerar om nya 
uppgifter om upphandlingen har tillkommit på Mercell TendSign, exempelvis frågor & svar, 
tillägg eller ändringar samt informationsmeddelanden. 

Anbudsgivaren äger inte rätt till extra ersättning för arbeten föranledda av förhållanden som 
han genom sådan noggrann förundersökning kunnat skaffa sig kännedom om.  

AFB.31 Anbudsform och innehåll  

All dokumentation och korrespondens gällande detta upphandlingsärende ska vara på 
svenska, med undantag av tekniska produktblad vilka kan vara på engelska.  

Krav på anbudsgivaren samt krav på föremålet för upphandlingen ska vara uppfyllda vid 
anbuds avgivande om inte annat föreskrivs i upphandlingsdokumentet. Genom anbudssvar 
accepterar anbudsgivaren samtliga föreskrivna villkor i upphandlingsdokumenten. 
Anbudssvar innebär även ett intyg på att uppgifter i anbud och bilagor är sanningsenliga. 

Det är väsentligt att anbudet innehåller all i upphandlingsdokumentet (inkl. bilagor) 
efterfrågad information. Eventuella broschyrer eller hänvisning till hemsida anses inte som 
ett tillräckligt svar.  
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Anbudsgivaren är ansvarig för att i upphandlingsdokumentet efterfrågad information anges i 
anbud och att begärda dokument bifogas anbud samt att samtliga obligatoriska krav är 
uppfyllda.  

Anbudsgivaren uppmanas därför att noggrant gå igenom och kontrollera sitt anbud innan det 
lämnas in. 

Vad gäller uppgifter lämnade i anbud godkänner anbudsgivare/leverantör genom 
inlämnande av sitt anbud att uppgifter i anbudet, även personuppgifter, hanteras 
elektroniskt av beställaren. Anbudsgivare ansvarar själv för att inhämta erforderliga 
medgivanden från sina anställda eller tredje man. 

Till upphandlingsdokumentet hör ett anbudsformulär, anbudsgivaren förväntas använda 
detta formulär. 

AFB.311 Huvudanbud 

Endast huvudanbud accepteras. 

AFB.32 Anbudstidens utgång 

Anbudet ska vara Beställaren tillhanda enligt uppgift i Mercell TendSign. 

Observera att Lagen om offentlig upphandling inte medger att för sent inkommit anbud 
beaktas. Detta innebär att för sent inkommit anbud kommer att förkastas och tas ej upp till 
prövning. 

AFB.33 Anbuds giltighetstid 

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud enligt uppgift i Mercell TendSign. 

Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning förlänges anbudens giltighetstid 
automatiskt till dess att avtal kan tecknas.  Om utvärderingsprocessen tar längre tid än 
planerat kan anbudets giltighet komma att förlängas med ytterligare sextio (60) dagar, 
ytterligare förlängningar kan komma att ske. Alla eventuella förlängningar beslutas ensidigt 
av beställaren. 

AFB.34 Adressering 
Anbud ska lämnas elektroniskt via Mercell TendSign, http://tendsign.com. Observera att 
anbud ska vara undertecknat av för anbudsgivaren behörig företrädare. 

AFB.4 ANBUDSÖPPNING 

Anbudsöppning sker i enlighet med Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna. 
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AFB.5 PRÖVNING AV ANBUDSGIVARE OCH ANBUD 

Anbudsutvärderingen kommer att genomföras i tre på varandra följande steg, endast de 
anbud vilka uppfyller kraven i respektive steg går vidare till nästa: 

 

KVALIFICERINGFAS 

Steg 1:  Kvalificering av leverantören genom kontroll att krav enligt LUF 13 kap 1,2,3 och 4§ 
uppfylls. 

 

Steg 2:  Prövning att lämnat anbud är komplett och att samtliga ”ska-krav” på föremålet för 
upphandlingen samt att kvalificeringskrav på anbudsgivare uppfylls. 

 

UTVÄRDERINGFAS 

Steg 3:  Utvärdering av kvarstående anbud. Beställaren kommer att anta det anbud vilket är 
ekonomiskt mest fördelaktigt med grunden bästa förhållandet mellan pris och 
kvalitet. 

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare 

Krav och Prövning av anbudsgivare 
Nedan redovisas de krav vilka anbudsgivaren ska uppfylla för att kunna antas som 
entreprenör för aktuellt uppdrag. Krav som är så kallade ”ska-krav” kan uppfyllas antingen av 
det levererande företaget själv eller med hjälp av underentreprenörer eller motsvarande. 

 

Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen 

En upphandlande myndighet ska utesluta en anbudsgivare från att delta i en offentlig 
upphandling, om myndigheten får kännedom om att anbudsgivaren enligt en 
lagakraftvunnen dom är dömd för brott enligt LUF 13 kap 1,2 §§. (Deltagande i kriminell 
organisation, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt samt obetalda skatter och 
socialförsäkringsavgifter.) 

En anbudsgivare får uteslutas från att delta i en upphandling om leverantören enligt LUF 13 
kap 3,4 § inte uppfyller kraven om ekonomisk stabilitet, laglydnad och professionalitet. 

I enlighet med LUF 14 kap 3§ kan upphandlande myndighet att enligt 15 kap. 7 § LOU komma 
att begära att anbudsgivaren och/eller företag vars kapacitet åberopas, i obrutet kuvert, 
lämnar in ett utdrag ur brottsregister eller likvärdig handling som har utfärdats av behörig 
myndighet i den stat där leverantören är etablerad som visar att det inte finns 
omständigheter som enligt 13 kap. 1 § LOU utgör skäl för att utesluta anbudsgivaren ur 
upphandlingen. 

 

Registreringsskyldighet, betalning av skatter och avgifter 
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Anbud kan lämnas av anbudsgivare vilken uppfyller i Sverige eller hemlandet lagenligt ställda 
krav enligt registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. I det fall anbudsgivare avser att 
använda underleverantörer för utförande av hela eller delar av åtagandet ska även sådant 
företag uppfylla dessa krav. Det åligger anbudsgivare att vid anbuds avgivande och eventuellt 
påföljande avtalstid kontrollera att underleverantör uppfyller av beställaren uppställda krav.  

Anbudsgivare eller av denne anlitad underleverantör får inte under de senaste 12 månaderna 
ha ådragit sig skulder för socialförsäkringar eller skatter i Sverige eller i det egna hemlandet 
som lett till att skulden registrerats hos Kronofogdemyndigheten eller motsvarande 
myndighet i hemlandet. Kravet är inte tillämpligt för enstaka skulder som avser försumbara 
belopp.  

Anbud kan lämnas av aktiebolag under bildande. Aktiebolaget ska vara bildat senast inför 
avtalstecknande. Till anbudet ska då bifogas stiftelseurkund.  

Utländska anbudsgivare ska bifoga intyg med översättning på svenska på att de är 
registrerade i bolagsregister eller motsvarande, samt att skatter och avgifter är betalda, 
beställaren kan komma att kräva att översättning verifieras av oberoende part. 

Beställaren kommer kontrollera att anbudsgivarna har betalt föreskrivna skatter och sociala 
avgifter via kreditupplysningsföretag och Skatteverket. Anbudsgivare ska dock vara beredd 
på att förtydliga sina ekonomiska/juridiska ställning om beställaren så begär. Anbudsgivare 
vilken levererar tjänster ska inneha F-skattsedel. 

I det fall det inte är möjligt för den upphandlande myndigheten att få tillgång till de aktuella 
uppgifterna ska anbudsgivaren när den upphandlande myndigheten så begär tillhandahålla 
dessa uppgifter. 

AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet 

Ekonomisk och finansiell ställning 

Anbudsgivaren ska ha en för uppdraget stabil ekonomisk bas och ska ha tillräcklig finansiell 
och ekonomisk ställning för att kunna utföra uppdraget och uppfylla ett långsiktigt åtagande. 
För att verifiera ovanstående kommer beställaren att utföra kontroll genom 
kreditupplysningsföretag Bisnode AB.  Anbudsgivaren ska vid beställarens inhämtande av 
kreditupplysning via kreditupplysningsföretaget erhålla lägst kreditnivå A. Kravet på 
kreditnivå gäller från och med sista anbudsdag men även under avtalstid.  

Utländska anbudsgivare ska istället lämna in intyg med översättning på svenska från 
motsvarande institut i hemlandet, beställaren kan komma att kräva att översättning 
verifieras av oberoende part. 

Nystartade företag kan istället lämna in intyg från bank eller verifiera sin ställning genom 
intyg från revisor.  

Beställaren förutsätter att anbudsgivare har kännedom om den egna organisationens 
kreditnivå hos kreditupplysningsföretaget Bisnode AB. En anbudsgivare som inte uppfyller 
kraven enligt ovan kan ändå antas om denne på annat sätt i anbudet kan styrka att denne har 
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ekonomisk styrka och stabilitet att kunna fullgöra uppdraget. Den upphandlande 
myndigheten förbehåller sig rätten att själva kontrollera och göra en egen bedömning. 

I de fall en leverantörs ekonomiska ställning garanteras av moderbolag eller annan garant ska 
anbudsgivaren i anbud ange om de avser använda annan leverantörs ekonomiska ställning 
för att uppfylla ställda krav. På begäran ska anbudsgivaren, inom 5 dagar, uppvisa bevis som 
utvisar att anbudsgivaren förfogar över annan leverantörs ekonomiska ställning för hela 
uppdragets fullgörande. Efterfrågad kreditnivå ska i dessa fall uppfyllas av 
moderbolag/garant samt att åtagandet ej får innehålla reservationer, garant åtar sig 
solidariskt ansvar för uppdraget. 

Av intyg ska framgå att; 

- undertecknad av behörig företrädare för moderbolaget/garanten  

- lämnad garanti ska avse hela uppdragets längd inklusive eventuella 
garantiåtaganden. 

 

Leverantörens tekniska och yrkesmässiga kapacitet  

Leverantören ska ha erforderlig teknisk och yrkesmässig kapacitet i enlighet med LUF 14 kap. 
2§ (LOU 14 kap 5§) för att kunna utföra uppdraget och uppfylla ett långsiktigt åtagande. En 
anbudsgivare, som inte själv har kapacitet att lämna anbud, har möjlighet att som extern 
kapacitet anlita andra företag för utförande av hela eller delar av uppdraget.  

Om leverantören åberopar annans kapacitet för att uppfylla ställda krav ska uppgift om 
annans kapacitet redovisas i anbud. På begäran ska anbudsgivaren, inom 5 dagar, uppvisa 
bevis som utvisar att anbudsgivaren förfogar över annan leverantörs kapacitet för den 
kapacitet som är ställd till förfogande. 

 

Referensuppdrag 

Anbudsgivaren ska ha erforderlig dokumenterad erfarenhet, kompetens och kapacitet för 
uppdragets genomförande. Anbudsgivaren ska verifiera detta genom referenser enligt 
nedan.  

Anbudet ska innehålla en kortfattad beskrivning av två (2) referensuppdrag som utförts av 
anbudsgivaren, alternativt ledande personal som avses användas för uppdraget inom 
företaget. Referensuppdraget ska vara färdigställt inom 5 år räknat från sista anbudsdag. 
Referensuppdraget ska avse liknande uppdrag och omfattning som det aktuella uppdraget. 
Namn på uppdragsgivaren, kontaktperson, telefonnummer och e-postadress med mera ska 
anges i anbudet. Uppdragsgivaren ska vara en extern part och får ej ha koppling exempelvis 
genom koncern eller bolag till anbudsgivaren.  

 

Med liknande uppdrag och omfattning avses: 

- Större dragning av VA-ledning i sjö över 1 km.  
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Kontaktpersonen kan komma att kontaktas av beställaren och ska av anbudsgivaren ha 
informerats om detta. Kontaktpersonen kommer i så fall få ett frågeformulär tillsänt sig via e-
post med följande frågeställningar: 

1. Har anbudsgivaren levererat i tid? 

2. Har anbudsgivaren levererat rätt kvalitet? 

3. Har anbudsgivaren skött fakturering och andra administrativa frågor utan större 
anmärkning? 

4. Har kommunikationen med anbudsgivaren fungerat utan större anmärkning? 

 

Frågorna ska besvaras efter en skala på 1-5 där 5 motsvarar mycket bra, 4 bra, 3 godkänt, 2 
mindre bra och 1 dåligt.  

För att anbudsgivaren ska kvalificeras till utvärderingsfasen måste samtliga ställda frågor 
besvarats med betygsnivå 3 eller bättre.  

Angivna referenter ska vara vidtalade och godkänt medverkan. Anbudsgivare ansvarar för att 
till angivna referenter kontaktuppgifter är korrekta då svarstiden för formuläret kommer att 
vara begränsad. Referensformulären kommer att skickas till angivna referenter via e-post 
efter anbudens öppnande. Referenten ska besvara uppgifterna i frågeformuläret och 
återsända ifyllt frågeformulär till av beställaren angiven e-postadress. Frågeformuläret ska ha 
inkommit beställaren, enligt angiven e-post, inom 7 dagar från det att referensförfrågan 
skickades ut till referenten.  

 

Kvalitetsarbete 

Anbudsgivaren ska bedriva sitt kvalitetsarbete på ett strukturerat och väl dokumenterat sätt. 
Anbudsgivaren ska ha ett kvalitetssäkringssystem som minst innehåller: 

- Rutiner för internrevision och/eller egenkontroll 

- Kvalitetspolicy för verksamheten 

- Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för dessa 

- Namn på ansvarig/a 

Anbudsgivaren ska vara beredd på att beställaren i senare skede kan komma att begära in 
dokumentation. 

 

Miljöarbete 

Anbudsgivaren ska bedriva sitt miljöarbete på ett strukturerat och väl dokumenterat sätt. 
Anbudsgivaren ska ha ett miljöstyrningssystem som minst innehåller: 

- Rutiner för inköp av varor och material med avseende på miljöaspekter 

- Miljöpolicy för verksamheten 

- Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för dessa 
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- Namn på ansvarig/a 

Anbudsgivaren ska vara beredd på att beställaren i senare skede kan komma att begära in 
dokumentation. 

 

AFB.53 Prövning av anbud 

Utvärdering av anbud sker enligt mervärdesmetoden. Anbudspris används i utvärderingens 
nästa steg där anbudsgivarens Muntliga presentation bedöms och ger avdrag på 
anbudspriset efter uppnått betyg efter beställarnas bedömning. 

Den anbudsgivare vilken har den lägsta Anbudssumman efter utvärdering kommer att 
tilldelas kontraktet. Beställaren avser att anta en anbudsgivare i denna upphandling. 

Observera att priser som lämnas i anbudet ska vara totalpriser som innefattar samtliga 
kostnader för efterfrågad tjänsts genomförande. Inga tilläggskostnader accepteras. 

 

Utvärdering av Anbudspris 

Utvärderas utifrån i anbudet angivet totalpris för entreprenaden. 

 

Utvärdering av Muntlig presentation 

Beställaren kommer att bjuda in kvalificerade anbudsgivare till en muntlig presentation. 
Presentationen är till för att förtydliga det skriftliga anbudet. 

Det är anbudsgivarens uppgift att på ett förtroendegivande sätt presentera sitt tänkta 
genomförande. Observera att mötet inte är en förhandling.  

Vid den personliga presentationen deltar representanter från beställaren. Från 
entreprenören ska, som minst, tilltänkt arbetsledare delta. Presentationen beräknas pågå i ca 
60 minuter per anbudsgivare och beräknas genomföras enligt överenskommelse mellan 
anbudsgivare och beställare, ca 1-2 veckor efter sista anbudsdag. Presentationerna kommer 
att ske fysiskt på plats hos beställaren i Köping. Respektive part står för sina egna kostnader i 
samband med presentationen. Beställaren strävar efter att ni som anbudsgivare ska uppleva 
att ert anbud blir bedömt på ett professionellt sätt utifrån givna förutsättningar. 

Bedömningen kommer att ske utifrån den muntliga presentationen. Syftet är att premiera de 
entreprenörer som visar på god kvalitet. 

  

Bedömningsskala: 

Betyg 0 = ej godtagbar standard, kvalitetsbrister, klart sämre än förväntat  

Betyg 1 = godtagbar standard, acceptabel, motsvarar förväntningar  

Betyg 2 = bra standard, visst mervärde, något bättre än förväntat  

Betyg 3 = mycket bra standard, stort mervärde  
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Den totala poäng som anbudsgivaren uppnår efter utvärdering/ bedömning av muntliga 
presentationen kommer att relateras till den maximala poängen som kan uppnås i kriteriet 
(10 x 3 poäng) och multipliceras med angiven utvärderingsmängd. Den framräknade summan 
är det avdrag som kommer att göras från Anbudspriset.  

Utvärderingssumman är 7 750 000 SEK. 

Följande formel kommer att användas: 

(Uppnådd poäng/maximal poäng) x utvärderingssumma = avdrag 

 

Följande punkter ska presenteras: 
1. Ge en kort presentation av företaget (ingår ej i utvärdering) 

2. Beskriv era tankar kring uppstart av uppdraget/avtalet samt även upplägg av 
samarbetet under entreprenaden med fokus på engagemang, rollfördelning och 
effektivitet. 

3. Ge en kort beskrivning av ert kvalitetsarbete, hur arbetar ni idag för att säkerställa 
bra slutresultat? 

4. Redogör för hur ni säkerställer kompetensförsörjningen och bibehållande/rekrytering 
av egen personal över tid. 

5. Redogör för hur ni arbetar med underentreprenörer, vilka resurser finns tillgängliga? 

6. Berätta hur ni säkerställer att ni har resurser vid en eventuell forcering? 

7. Ge en kort beskrivning av ert miljöarbete, hur arbetar ni idag för att säkerställa bra 
slutresultat? 

8. Berätta om vilka inköpsrutiner ni har för att säkra leveranser i god tid till bra priser? 

9. Beskriv tilltänkt uppdragsorganisation. 

10. Följande tilltänkt personal ska presenteras i fråga om erfarenhet, kompetens, 
tidigare uppdrag mm. 

a. Arbetsledare 

b. Projektledare 

c. Projektör 

11. Berätta om ett likvärdigt uppdrag ni utfört. Vad tar ni med er erfarenhetsmässigt och 
vilka utmaningar hade ni och hur löste ni dem? 

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

När beslut fattats om antagande av leverantör kommer skriftligt tilldelningsbeslut att skickas 
till samtliga leverantörer via Mercell TendSign till den kontaktperson vilken registrerat det 
elektroniska anbudet i Mercell TendSign. 

Observera att tilldelningsbeslut inte är att anse som en accept av avgivet anbud. 
Förutsättningen för civilrättsligt bindande avtal är att ett skriftligt avtal 
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(upphandlingskontrakt) är undertecknat av behöriga företrädare för samtliga parter. Fram till 
upphandlingens avslutande kan beslut att upphandlingen ska rättas, göras om alternativt 
avbrytas ske. Upphandlingen är avslutad i och med att upphandlingskontrakt har 
undertecknats av samtliga parter, enligt ovan, alternativt avbrutits. 

Avtalsspärr för denna upphandling är 10 dagar förutsatt att tilldelningsbesked kan skickas 
elektroniskt till samtliga anbudsgivare. 

AFB.55 SEKRETESS för anbudshandlingar 

Sekretess under pågående upphandling 

Anbud och vissa andra handlingar är sekretesskyddade (absolut sekretess), enligt 19 kap 3 § 
offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Sekretesslagen gäller tills upphandlingen har 
slutförts. När tilldelningsbeslut fattats upphör den absoluta sekretessen. 

 

Sekretessprövning efter avslutad upphandling 

Om någon efter avslutad upphandling begär ett offentliggörande i enlighet med reglerna i 19 
kap 3§ offentlighets- och sekretesslag (2009:400), kommer upphandlande myndigheten att 
göra en sekretessprövning. Prövningen innebär att anbud, uppgifter i anbud eller andra 
handlingar/uppgifter rörande upphandlingen omfattas av sekretess om det kan antas att 
upphandlande myndigheten lider skada, exempelvis i fortsatta förhandlingar eller i den 
fortsatta upphandlingsprocessen eller i kommande liknande upphandling, om uppgiften 
offentliggörs. 

 

Sekretess till skydd för anbudsgivare 

Upphandlande myndigheten har förståelse för att anbudsgivare i delar av anbud som 
beskriver företagsspecifika koncept kan behöva skyddas. Anbudsgivaren ska därför i det fall 
att sekretess begärs för andra delar än de delar vilka enligt krav ska vara offentliga uppgifter i 
anbudet att till anbudet bifoga en sekretessbegäran. Sekretessbegäran ska tydligt ange och 
tydligt motivera vilka avsnitt eller bilagor som är av sådan karaktär att de kan och önskas 
skyddas enligt offentlighets- och sekretesslag (2009:400) och även hänvisa till vilket lagrum 
som åberopas. Upphandlande myndigheten gör en enskild prövning i vart enskilt fall. 
Upphandlande myndighetens beslut i sekretessärenden kan överklagas. Sammantaget 
innebär det att anbudsgivare måste vara beredd på att uppgifter i anbudet lämnas ut även 
om anbudsgivaren begär sekretess. 

Om anbudsgivaren i sitt anbud ej framfört skäl till sekretessbeläggning samt uppgift om 
vilken skada som kan uppstå om uppgiften röjs förutsätter beställaren att leverantören anser 
att grund för sekretess ej föreligger.  

Anbudsgivare som lämnat begäran om sekretess för uppgifter i anbudshandlingarna 
förväntas att på beställarens begäran och inom 3 arbetsdagar, inkomma med en version av 
anbudshandlingarna där sekretessbelagda uppgifter är maskerade. 
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I den här upphandlingen ska anbudsgivare acceptera att beställaren publicerar uppgifter i 
avtalskataloger som är relevanta för beställarens nyttjande av avtal, så som priser, rabatter, 
information om erbjudna varor och tjänster samt uppgifter om kontaktpersoner för anbud 
och avtal. Beställaren kan inte garantera att uppgift som förekommer i ex fakturaunderlag 
inte kan komma att lämnas ut. 

AFB.56 Kontraktstecknande 

Upphandlingskontrakt kommer att tecknas först efter att avtalsspärrtid har förflutit och att 
upphandlingen ej är föremål för överprövning. 

AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD  

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser ABT 06, med i dessa Administrativa 
Föreskrifter angivna tillägg och ändringar. 

AFD.1 OMFATTNING 

Sjöledningssystemet kommer att bestå av två parallella tryckledningar, en för spillvatten som 
ska pumpas till Köping och en för dricksvatten som ska pumpas från Köping. Ledningarna ska 
bestå av PE-plast som svetsas samman. Ledningarna ska sänkas ner med hjälp av viktning. 
Även bräddledningar ut i Mälaren ingår i entreprenaden.  

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

Samtliga transporter, logi och traktamenten ska ingå i entreprenaden. 

AFD.11 Kontraktshandlingar 

Upphandlingsprotokoll och beställningsskrivelse utgör kontraktshandling.  

Skriftligt och av båda parter undertecknat avtal kommer att upprättas.  

Med ändring av ABT 06 kap 1§3 gäller att:  

Handlingars inbördes förhållande:  

Handlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande uppgifter i 
handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning.  

1. Skriftliga ändringar och tillägg som överenskommits mellan parterna.  

2. Skriftligt avtal med bilagor.  

3. Förfrågningsunderlag  

4. Entreprenörens anbud daterat …  

5. Allmänna bestämmelser ABT 06  

 

Kontraktsgenomgång kommer att göras innan beställningsskrivelse upprättas. 
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AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 

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

AFD.11 Kontraktshandlingar ABT 06 kap. 1 § 3 

AFD.23 Äta arbeten ABT 06 kap. 2 §§ 3 och 9 

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d ABT 06 kap. 2 § 9 

AFD.471 Garantitid för entreprenaden ABT 06 kap. 4 § 7 

AFD.6 Ekonomi ABT 06 kap. 6 § 3 

AFD.62 

AFD.624 

Betalning 

Fakturering 

ABT 06 kap. 6 § 15 

ABT 06 kap 6 § 17 

AFD.714 

AFD.8 

Garantibesiktning 

Hävning 

ABT 06 kap. 7 § 3 

ABT 06 kap 8 

AFD.12 Arbetsområde 

AFD.121 Arbetsområdets gränser 

Utrymmen för etablering, upplag, bodar e d ska samordnas och bekostas av entreprenören 
och ska godkännas av Beställaren.  

Möjlig etableringsyta tillhandahålls av beställaren.  

AFD.122 Syn före påbörjande av arbete 

Gemensam syn ska förrättas på markytor, där arbeten ska utföras samt intilliggande 
byggnader, etableringsytor samt transportväg för ledningar från svetsningsplats till nedgång i 
vattnet samt tillfarts- och intransportvägar före entreprenadens påbörjande. 

Beställaren kallar till syn och protokoll upprättas av beställaren och justeras av 
entreprenören. 

AFD.13 Förutsättningar 

Enligt ABT 06 1 kap. 7 § förutsätts att anbudsgivare före anbudslämning har skaffat sig den 
kännedom om arbetsområdet och andra förhållande av betydelse.  

Entreprenören ska ha koll på eventuella ledningar som korsar eller ligger i anslutning till 
ledningen. Detta kan förslagsvis göras genom bland annat ledningskollen, men även 
ledningar som inte är med i ledningskollen kan förekomma. För anvisning av befintliga 
ledningars läge inom fastighet ska respektive fastighetsägare kontaktas. Ledningarna ska 
skyddas mot skada på de ställen de kan komma i kontakt med varandra. 

Eventuella besiktningar som kan vara nödvändiga för entreprenaden ska utföras av 
entreprenören. Vibrationsmätning ska utföras om det inte är uppenbart onödigt och 
godkänns av beställaren. 
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Entreprenören är skyldig att följa de säkerhets- och brandföreskrifter som gäller eller kan 
kommer att utfärdas med anledning av entreprenaden.  

Entreprenören ska planera och bedriva sina arbeten på sådant sett att kringboende och 
verksamheter i närområdet påverkas så lite som möjligt. 

Produktionsmetoder som minimerar uppkomst av buller & damm ska användas.  

Anmälan om avbrott ska meddelas i god tid så att nödvändiga åtgärder hinner vidtas. 

AFD.132 Arbetstider 

Arbete får utföras vardagar 07.00 – 16.00. Arbete vid andra tider överenskommes med 
beställare.  

Arbete inom vattenområdet får endast ske under vinterhalvåret, 1 september till 31 mars. 
För arbeten inom vattenområdet vid de två ställen med fasta fiskeredskap får arbete endast 
ske mellan 1 november och 31 mars.  

Arbetena inom vattenområdet behöver samordnas med både yrkesfiskaren och övriga 
arbeten som pågår i farleden.  

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 

Boende kommer att vistas i landstigningsområdena under hela entreprenadtiden. I området 
och på sjön pågår det en hel del friluftsaktiviteter. 

AFD.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 

Arbetena ska utföras så att befintliga närliggande byggnader inte skadas. Innan arbete 
påbörjas skall försiktighetsåtgärder vidtas för att garantera existerande byggnadens 
konstruktion och funktion.  

AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 

Gångtrafik ska kunna ske till närliggande byggnader under entreprenaden. 

Om entreprenören bedömer att avstängning av väg eller trottoar krävs så ansvarar 
entreprenören för detta samt att detta ordnas och bekostas av entreprenören. 

Entreprenören informerar löpande blåljus och utryckningsfordon vid förändringar i 
trafiksituationen som berör framkomligheten. 

AFD.137 Förutsättningar med hänsyn till sjöfart 

Sjöfartsverkets regler och rekommendationer ska följas.  

Entreprenören ska upprätta rutiner för informationsutbyte med Sjöfartsverkets Ufs-
redaktion, VTS Södertälje samt Köpings hamn kring den allmänna sjötrafiken och bedriva 
arbetet på ett sådant sätt att sjötrafik under entreprenadtiden kan fortgå utan större 
inskränkningar. Se även teknisk beskrivning.  
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AFD.14 Skydds och säkerhetsföreskrifter m.m. 

Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande 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. 

För mer detaljerade krav och materialspecifikationer och uppgifter se ”Teknisk beskrivning”. 

Entreprenören är skyldig att följa de säkerhets- och brandföreskrifter som gäller eller kan 
komma att utfärdas med anledning av entreprenaden. 

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

AFD.15 Varor m m 

AFD.151 Varor från entreprenören 

För varor, 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 och/eller 
varuinformationsblad tillhandahållas. 

AFD.1522  Varor som tillhandahålls 

Följande varor tillhandahålls av beställaren: 

- Alla ventilbrunnar och PE-rör som behövs för entreprenaden, dvs dricksvatten-, 
spillvatten-, bräddledningar samt skyddsrör. Rören levereras i 12-meters längder. 
Dessa levereras till överenskommen plats som nås med en standardleverans.  

- Vid leverans ska entreprenören kontrollera att varorna är fria från skador. Lossning 
kommer ske vid flera tillfällen på vardagar mellan kl. 7-16. Entreprenören ansvarar 
för lossningen.  

- Varorna tillhandahållna av beställaren ska omfattas av entreprenörens försäkring. 

- Entreprenören ska i den översiktliga tidplanen ange önskad mängd vid respektive 
leveranstillfälle. 

AFD.157 Utbildning och support 

Entreprenören ska hålla utbildning med beställarens personal före slutbesiktning med 
avseende på ingående delar och dess underhåll samt hur en reparation av ledningen kan gå 
till. Utbildningen ska ske fysiskt på plats.  
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AFD.16 Tillstånd m m 

AFD.161 Tillstånd från myndigheter 

• Tillstånd att förlägga sjöledning finns enligt Vattendom MMD, Nacka Tingsrätt Mål nr 
2878-17.   

• Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket ordnas av Beställaren. 

• Övriga tillstånd, skyltning och anmälningar som erfordras för entreprenadens 
genomförande ombesörjs och bekostas av entreprenören. Se teknisk beskrivning.  

AFD.163 Överenskommelser m m 

Om överenskommelse som berör entreprenaden träffas mellan entreprenören och ägare till 
grannfastighet, annan markägare, väghållare o d, ska Beställaren underrättas. 

AFD.17 Anmälningar 

AFD.171 Anmälan till myndigheter 

Entreprenören ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla följande delar:  

• Entreprenören ska vidta de åtgärder som tillkommer tillverkaren enligt 
maskindirektivet och arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om maskiner och andra 
tekniska anordningar mm enligt AFS. 

• Senast sex (6) veckor före utläggningsarbeten påbörjas ska Sjöfartsverkets Ufs-
redaktion samt VTS Södertälje delges information om projektet så sjöfarten kan 
informeras.  

• VTS Södertälje ska informeras under anläggningsfasen vid arbetets början respektive 
avslut. Riktad information om riskreducerande åtgärder bör i god tid gå ut till 
berörda rederier och Köpings hamn samt till Sjöfartsverket på 
sjofartsverket@sjofartsverket.se.  

• Skyltning ska utformas i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om sjömärken, SJÖFS 2007:19.  

• Efter avslutat utläggningsarbete ska ledningens koordinater rapporteras till 
Sjöfartsverket. 

• För grumlighet gäller i Mälaren en miljökvalitetsnorm för fisk- och musselvatten om 
25 mg/l. Vid eventuell överskridande av detta värde ska en anmälan göras till 
Länsstyrelsen och beställaren. 

• Vid påträffande av arkeologiska fynd ska verksamheten omedelbart stoppas och 
länsstyrelsen och beställaren ska då kontaktas för arkeologisk undersökning. 
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AFD.172 Anmälningar till beställaren 

Vid inträffad olyckshändelse/tillbud ska beställaren omgående meddelas. Så snart som 
möjligt ska även skriftlig rapport med skiss och eventuella fotografier inlämnas till beställaren 
för kännedom. 

Beställaren ska tillställas kopia på de anmälningar som entreprenören ska göra till 
myndigheter och dylikt. 

Om entreprenören under arbetets gång upptäcker brister eller avvikelser mellan 
förutsättningar enligt förfrågningsunderlaget och verkligt förhållande ska anmälan till 
beställaren ske omgående för omprövning av åtgärd. 

AFD.18 Författningar 

AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL 

AFD.1812 Kontrollansvarig enligt PBL 

AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 

AFD.1831  Arbetsmiljöplan 

Entreprenören ska redovisa en arbetsmiljöplan för beställaren minst 3 veckor innan 
byggarbetsplatsen får etableras. Arbetsmiljöplanen ska hållas uppdaterad under 
entreprenadtiden. 

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. 

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

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 

Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av entreprenaden 
med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7b och 7f samt i anslutande 
föreskrifter.  

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

AFD.2 UTFÖRANDE 

Entreprenören får endast utföra beställningar av material och utföra arbete enligt ritningar 
och beskrivningar märkta BYGGHANDLING.  
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Om entreprenören under arbetets gång har något enligt hans mening ur teknisk eller 
ekonomisk synpunkt ändamålsenligare förslag att framlägga beträffande val av 
materialkonstruktioner, arbetsmetoder e d än vad byggritningar och övriga handlingar anger, 
ska beställarens skriftliga godkännande inhämtas innan alternativa arbetsutföranden, 
arbetsmetoder och material får tillämpas. 

AFD.21 Kvalitetsangivelser 

Beställaren förbehåller sig rätten att i varje särskilt fall, där likvärdiga varor får användas, 
själv bedöma vilka varor som är likvärdiga. Bedömningen baseras förutom på av entreprenör 
framtagna uppgifter även på beställarens egna utredningar beträffande bl.a. mått, utseende, 
kvalitetsnivå, driftsynpunkter och servicemöjlighet. Entreprenören tillhandahåller vad 
beställaren anser vara erforderliga beslutsunderlag för prövning av likvärdighet. 

Om utbyte av föreskrivet material eller vara föranleder ändringar eller kompletteringar av 
handlingar, sidoentreprenad eller dylikt svarar entreprenören för de kostnader och ändringar 
som uppkommer härmed. 

AFD.22 Kvalitéts- och miljöarbete  

AFD.221 Kvalitetsledning 

Se AFB.52.  

AFD.222 Miljöledning 

Se AFB.52.  

AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan 

Kvalitets- och miljöplaner ska upprättas av entreprenören.  

AFD.23 ÄTA-arbeten 

Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt ABT 06 kap 2 §§ 7 och 9 ska lämnas skriftligen till 
beställarens ombud. Notering i dagbok godkänns ej som anmälan. 

Ändrings- och tilläggsarbete får ej påbörjas utan att entreprenören lämnar skriftlig 
kostnadsberäkning och att beställaren därpå lämnat skriftlig beställning. 

Uppgift om arbetstid och materialåtgång ska föreläggas beställaren senast tre dagar efter att 
arbetsmomentet blivit utförd. 

Med ändring av ABT 06 kap. 2 § 3 gäller att skriftlighetskravet inte är uppfyllt genom att 
ritning eller annan handling som innefattar ÄTA-arbeten överlämnas till entreprenören. 

AFD.24 Tillhandahållande av handlingar 

Entreprenören ska aktivt efterfråga de uppgifter som krävs för entreprenadens fullgörande 
och i god tid meddela beställaren när respektive uppgift behövs. 
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AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under 
entreprenadtiden 

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

Entreprenören ska överlämna handlingar som beskrivs i den tekniska beskrivningen enligt 
AFB.22.  

All utskrift av handlingar bekostas av entreprenören. 

AFD.26 Information 

AFD.262 Beställarens informationsverksamhet 

Hur information sker till berörda aktörer behandlas på startmöte. 

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d 

Med ändring av ABT 06 gäller att underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 9 ska lämnas skriftligen. 
Med skriftligen menas mail eller post.  

AFD.28 Entreprenörens kontroll 

Entreprenören ska i god tid underrätta beställaren om tidpunkt för kontroller. Vid 
installationer, som inte kan kontrolleras vid den slutliga provningen med funktionskontrollen, 
ska vid lämpliga tillfällen kontroll genomföras. Beställaren ska ges möjlighet att närvara. 

Se vidare i Teknisk beskrivning.  

AFD.3 ORGANISATION 

AFD.31 Beställarens organisation 

AFD.311 Beställarens ombud 

Beställarens ombud under entreprenadtiden är: 

Elin Granberg 

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB 

Box 34 

731 21 Köping 

Tel: 0221-670 650 

elin.granberg@vme.se 
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AFD.312 Beställarens projektledare m fl 

Beställarens projektledare utses senare av Beställaren 

AFD.313 Beställarens kontrollant 

Beställarens kontrollant utses senare av Beställaren. 

AFD.316 Beställarens informationsansvarige 
Beställarens ansvarige utses senare av Beställaren. 

AFD.32 Entreprenörens organisation 

AFD.321 Entreprenörens ombud 
Entreprenörens ombud under entreprenadtiden ska anges vid avtalstecknande. 
Entreprenörens ombud ska delta på startmöte. 

AFD.322 Entreprenörens projekteringsledare 
Entreprenörens projekteringsledare under entreprenadtiden ska anges i anbudet. 
Entreprenörens projekteringsledare ska delta på startmöte. 

AFD.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl 

Ska vara namngiven vid avtalstecknande. 

AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige 

Ska vara namngiven vid avtalstecknande. 

AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige 

Ska vara namngiven vid avtalstecknande. 

AFD.33 Möten 

Parterna svarar var för sig för kostnaderna i samband med möten. 

AFD.331 Startmöte 

Följande representanter ska närvara vid startmöte: 
▪ Beställarens projektledare, kontrollant och ombud 
▪ Entreprenörens projektledare, ombud och platschef 

Beställaren kallar till startmöte och ansvarar för protokoll. 

Följande ärenden kommer att tas upp vid startmöte: 
▪ genomgång av kontraktshandlingar 
▪ organisation 
▪ behörighet för andra än ombud 
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▪ former m m för informationsutbyte och samverkan 
▪ rutiner för möte 
▪ hantering för ÄTA-arbeten 
▪ former för underrättelse 
▪ former m m för besiktning 
▪ genomgång av arbetsmiljöplan, samt etableringsplan 
▪ genomgång av deltider  

AFD.333 Byggmöten 

Byggmöten hålls varannan vecka. Beställaren kommer att kalla till byggmöten och svarar för 
protokollföring och ordförandeskap. 

Vid alla byggmöten ska representant för entreprenören delta, som är berättigad att fatta 
beslut. Beställaren avgör om eventuella underentreprenörer ska delta vid byggmöten. 

Entreprenören ska justera protokollet senast 5 arbetsdagar efter utskick av protokollet. Om 
ingen justering kommer till beställarens kännedom anses protokollet godkänt av 
entreprenören vid nästkommande byggmöte. 

Parterna svarar för sina egna kostnader. 

AFD. 34 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda 

Entreprenörens personal ska hålla en erforderlig, verifierad yrkes- och erfarenhetskompetens 
inom de arbetsområden som entreprenaduppdraget rör under hela entreprenadtiden. 
Uppgift om anställdas kompetens och erfarenhet ska vid begäran från beställaren kunna 
styrkas. Ovanstående krav avser hela entreprenadtiden och även vid eventuellt utbyte av 
personal.  

l det fall beställaren finner uppenbara brister eller det goda samarbetet påverkas förbehåller 
beställaren sig rätten att kräva utbyte av entreprenörens personal.  

Det är entreprenörens skyldighet att lämna de uppgifter om anställd arbetskraft som kan 
komma att infordras av arbetsmarknadsmyndighet. 

Entreprenören och dennes underentreprenörer ska betala motsvarande lagstadgad 
minimilön motsvarande centrala kollektivavtal till samtliga arbetstagare. 

Generellt, där heta arbeten, sprängning eller stumsvetsning utförs, ska entreprenören 
använda personal med utbildning för detta. Tillståndsansvarig ska utses och certifikat ska 
kunna uppvisas på anmodan. 

AFD.341 Projekteringsledning och Projektörer 
Entreprenörens projekteringsledning ska ha en för entreprenaden väl verifierad kunskap och 
erfarenhet och ha arbetat med projektering inom detta område i minst 10 år. 
Projekteringsledningen ska kunna uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift. Detta ska 
verifieras i anbudet genom en förteckning innehållande CV för projekteringsledaren. 
Projekteringsledare får inte bytas ut utan att Beställarens synpunkter inhämtats.  
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 Entreprenörens projektörer ska ha en för entreprenaden väl verifierad kunskap och 
erfarenhet och ha arbetat med projektering inom detta område i minst 5 år. Projektörer ska 
kunna uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift. Detta ska verifieras i anbudet genom en 
förteckning innehållande CV för projektörerna. Projektörer får inte bytas ut utan att 
Beställarens synpunkter inhämtats. 

AFD.342 Arbetsledning 

Arbetsledande person, alternativt kontaktperson, exempelvis lagbas/ledande anläggare, ska 
under hela entreprenadtiden finnas på entreprenadplatsen. All arbetsledande personal, 
alternativt kontaktperson, ska kunna uttrycka sig väl i tal på svenska, gäller även 
underentreprenörers arbetsledare.  
 
Entreprenörens arbetsledare ska under entreprenadtiden finnas tillgänglig via 
telefon/mobiltelefon och mail inom normal arbetstid 07.00 – 16.00 måndag – fredag. Om 
arbetsledare av någon anledning är frånvarande ska entreprenören meddela vem som är 
ersättare under frånvaron och hur denne kan nås. 
 
Entreprenörens arbetsledning ska ha en för entreprenaden väl verifierad kunskap och 
erfarenhet och ha arbetat som arbetsledare i minst 5 år. Detta ska verifieras i anbudet 
genom en förteckning innehållande CV för arbetsledaren. Arbetsledare får inte bytas ut utan 
att Beställarens synpunkter inhämtats. För ytterligare information se anbudsformulär.  

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06 

Under hela entreprenadtiden gäller legitimationsplikt och närvaroredovisning enligt ID06 för 
samtliga som besöker eller vistas inom arbetsområdet. 

AFD.345 Elektronisk personalliggare 

Entreprenören ska överta samtliga skyldigheter och eventuella kostnader som åligger 
byggherren/beställaren avseende elektronisk personalliggare enligt 39 kap 11 b och 12 §§ 
samt 7 kap 2 a och 4 §§ Skatteförfarandelagen (SFS 2011:1244). 

AFD.35 Underentreprenörer 

Samtliga generella krav som beställaren ställer på entreprenören gäller även för dess 
underentreprenörer. 

Val och användande av underentreprenör kräver Beställarens godkännande. Byte av godkänd 
underentreprenör får inte ske utan Beställarens skriftliga medgivande. 

AFD.36 Beställarens kontroll 

Beställaren har rätt att utföra kontroll av svetsskarvar. 

Beställaren har rätt att utföra kontrollinmätningar under arbetets gång och inför 
slutbesiktning.  
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Entreprenören ska tillse att Beställaren erhåller rätt att utöva kontroll av arbete även utanför 
arbetsområdet hos underentreprenör eller leverantör. 

Entreprenören ansvarar för samtliga egenkontroller i entreprenaden. Övriga kontroller se 
Teknisk beskrivning 

Entreprenören ska utan särskild ersättning tillhandahålla hantlangning och erforderlig 
utrustning i samband med kontroll och besiktning. 

AFD.38 Dagbok 

Utöver det som anges i AMA AF 12 gäller att beställaren ska ha tillgång till entreprenörens 
dagbok under hela kontraktstiden. Dagbok ska föras dagligen och ska skickas till beställaren 
minst en gång per vecka. Dagboken ska innehålla foton från dagens arbete där det tydligt 
framgår vad som gjort och platsen för arbetet. Dagboksanteckningar gäller inte som skriftlig 
underrättelse enligt ABT 06 kap. 2 § 6. 

AFD.39 Uppmätning 

AFD.4 TIDER 

AFD.41 Tidplan 

Översiktlig tidplan ska upprättas och redovisas för beställaren senast 2 veckor efter erhållen 
beställning. 

Detaljerad tidplan ska överlämnas till Beställarens ombud senast 10 arbetsdagar före 
startmöte. 

AFD.42 Igångsättningstid 

Arbeten inom vattenområdet kan påbörjas tidigast 2022-09-01. 

AFD.45 Färdigställandetider 

Kontraktsarbetena i sin helhet med efterjusteringar efter slutbesiktning ska vara färdigställda 
senast 2024-03-31 

AFD.46 Förändring av kontraktstiden 

AFD.47 Garantitid 

AFD.471 Garantitid för entreprenaden 

Med avvikelse ABT 06 kap 4 § 7 så är garantitiden för entreprenörens arbetsprestation samt 
material och varor 5 år. Garantin ska innefatta garantier enligt Teknisk beskrivning. 

Garantitiden börjar gälla från att entreprenaden är färdigställd och godkänd i sin helhet. 
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Om entreprenören erhåller längre garantitid så ska denna tillgodoräknas Beställarens, 
garanti. 

AFD.5 ANSVAR OCH AVHJÄLPANDE 

AFD.51 Vite 

AFD.511 Vite vid försening 

Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp av 1 
% av anbudssumman för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av kontraktsarbetena 
i deras helhet blivit fördröjt. Maximalt vite, som kan utgå, är 5 % av anbudssumman. 

Beställaren äger rätt att kvitta vite mot entreprenörens faktura. 

AFD.54 Försäkring 

Det åligger entreprenören att överlämna försäkringsbevis för hela försäkringsperioden vid 
byggstart. Beviset ska styrka att allrisk- ansvarsförsäkringen minst omfattar 
”Minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet”, 
Bilaga 1 i AMA AF 12. 

Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till Beställaren en vecka före det 
försäkringen går ut. Om entreprenören ej uppvisat bevis om försäkring inom angiven tid äger 
beställaren rätt att teckna försäkring, enligt ovan, på entreprenörens bekostnad. 

AFD.541      Försäkring under garantitid 

Entreprenören ska i direkt anslutning till, dock senast en vecka efter varje förfallodag för 
försäkring, visa att försäkringsskyddet bibehålls. Entreprenören ska visa detta till och med 
garantitidens utgång. 

Försäkringens omfattning ska vara densamma under både entreprenad- och garantitiden. För 
skador under garantitiden, vilka entreprenören ansvarar för, under 5 år efter entreprenadens 
godkännande. Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till Beställaren en vecka 
före det försäkringen går ut. Om entreprenören ej uppvisat bevis om försäkring inom angiven 
tid äger beställaren rätt att teckna försäkring, enligt ovan, på entreprenörens bekostnad. 

Entreprenörens försäkringsbelopp får inte sänkas under garantitiden. 

AFD.545  Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada 

AFD.55 Ansvar för brandskydd  

AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten 

Entreprenören ska ha utbildning för heta arbeten och ett särskilt tillstånd ska utfärdas av 
beställaren innan arbete får påbörjas. 
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AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 

Entreprenören ska i anbudet lämna uppgift om tillståndsansvarig.  

AFD.5513 Samordning av tillståndsansvariga 

Entreprenören ska i anbudet lämna uppgift om samordningsansvarig 

AFD.57 Avhjälpande 

AFD.58 Ansvar efter garantitiden 

AFD.6 EKONOMI 

Med ändring av  kap 6 § 3 ska Entreprenör inte äga rätt till ändring av avtalat pris för 
kostnadsändringar avseende material. 

Överföring av fordran till annan betalningsmottagare medges inte utan särskild 
överenskommelse mellan parterna. 

AFD.61 Ersättning 

Kontraktssumman utgör ersättning för alla de arbeten som enligt kontraktet ingår i 
entreprenaden. 

Arbeten, som utförs utan skriftlig avtal/beställning, anses ingå i kontraktsarbetena och 
berättigar ej entreprenören till extra ersättning. 

Ersättning erhålls enligt godkänd betalningsplan, se AFD.622. 

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 

Ersättning för ÄTA-arbeten ska utgå endast när arbetet är beordrat genom skriftlig 
beställning. 

Vid ÄTA-arbeten gäller följande ordning för ersättning: 

• Fast pris 

• Självkostnadsprincipen 

För varje ändring ska skriftlig överenskommelse om ändring och dess omfattning snarast 
träffas. 

Det åligger entreprenören att redovisa varje ÄTA kalkylmässigt för beställarens granskning 
och bedömning. 

AFD.613 Ersättning för rese-och traktamentskostnader 

Ersättning för rese- och traktamentskostnader ska vara kalkylerade i anbud och regleras 
sålunda ej. 
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AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 

Kontraktssumman och samtliga a-priser ska avse fast pris utan indexreglering. 

AFD.62 Betalning 

Med ändring av kap 6 § 15 utbetalas det innehållna beloppet då entreprenaden har 
slutbesiktigats och godkänts och när samtliga fel enligt besiktningsutlåtande åtgärdats och 
godkänts vid efterbesiktning. Beställaren äger rätt att kvitta vite mot leverantörens faktura. 

Faktura förfaller inte till betalning förrän Beställaren erhållit och godkänt: 

• Detaljerad tidplan. 

• Betalningsplan. 

• Miljö- och Kvalitetsplan. 

• Säkerhet för entreprenadens rätta fullgörande. 

• Bevis om att försäkringar finns. 

• Egenkontrollplaner. 

• Påskriven beställningsskrivelse. 

• Kompletterad och justerad arbetsmiljöplan. 

Betalning sker normalt en gång per månad, endast mot faktura och 30 dagar efter 
ankomstdatum. 

Ersättning för ÄTA-arbeten kan ske efter justerat och godkänt byggmötesprotokoll. 

AFD.622 Betalningsplan 

Entreprenören ska upprätta ett förslag på betalningsplan. Betalningsplanen ska vara 
prestationsbunden och samordnas med tidplan enligt AFD.41. Vid behov ska betalningsplan 
revideras och anpassas till reviderad tidplan. 

Betalningsplan ska överlämnas till beställaren senast två veckor efter beställning för 
godkännande. 

AFD.623 Förskott 

Förskott beviljas inte. 

AFD.624 Fakturering 

Leverantör ska skicka e-faktura och kostnad för detta ska ingå i avgivet anbud.  

Elektronisk fakturering ska ske enligt standarden PEPPOL BIS Billing 2 eller senare PEPPOL 
standard som rekommenderas av SFTI eller Svefaktura 1.0.    

Fakturan ska innehålla specificerad information om vad som har levererats. Varje artikel ska 
presenteras på fakturaradnivå. Vid tillämpning av påslag på pris avseende produkt ska även 
den faktiska kostnaden redovisas.  
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Fakturor utställs efter betalplan och sänds till av Beställaren via nedan Peppol-ID.  

Peppol-ID: 0007:5566683586 

Referens nr ska finnas med på fakturan. Referens nr anges vid kontraktsskrivning. 

 

Överlåtelse/försäljning av fakturor utan Beställarens godkännande accepteras ej, 
Beställarens betalningsansvar gäller enbart mot kontrakterad entreprenör. 

Eventuella ÄTA-arbeten ska faktureras separat och ska innefatta bifogad ändringsbekräftelse 
inkl kostnadsunderlag. Betalning innebär inte godkännande av utfört uppdrag eller leverans. 

Ersättning utbetalas mot korrekt utställd faktura, med 30 dagar netto beräknat efter 
fakturans ankomstdatum. Betalning innebär inte godkännande av utfört uppdrag eller 
leverans.  

Expeditions- och fakturaavgift eller annan administrativ avgift accepteras ej. Faktura får ej 
överlåtas på annan part, s.k faktoring, om inte beställaren skriftligen godkänt detta. 

Med avsteg från AB kap 6 § 17 gäller att om uppgifter i fakturan saknas eller är fel kommer 
den att återsändas till entreprenören, som krediterar fakturan för att sedan sända ut en ny 
korrekt faktura, med ytterligare 30 dagars betalning. 

AFD.63 Säkerhet 

AFD.631 Säkerhet till beställaren 

Entreprenören ska i enlighet med ABT 06 kap 6 § 21-23 ställa säkerhet i form av bankgaranti, 
kreditförsäkring eller annan av beställaren godtagbar säkerhet för fullgörandet av sitt 
åtagande.  

AFD.7 BESIKTNING 

AFD.71 Entreprenadbesiktningar 

AFD.712 Förbesiktning 

Delar av entreprenaden, som inte är tillgängliga vid slutbesiktning, kan komma att 
kontrolleras vid en förbesiktning. 

Utförd förbesiktning innebär inte att beställaren tar på sig eller tar över något ansvar för 
installationen innan slutbesiktning är genomförd. 

Entreprenören ska underrätta beställaren om förbesiktning i god tid innan. 

AFD.713 Slutbesiktning  

Entreprenören ska skriftligen anmäla till beställaren när entreprenaden i sin helhet är 
tillgänglig för slutbesiktning. 
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Senast två veckor före slutbesiktning ska entreprenören till beställaren överlämna 
kontrakterad dokumentation, signerad och sammanställd enligt kontraktskrav. 

Beställaren kallar till slutbesiktning. 

Fel, som antecknats vid tidigare utförda besiktningar och som inte avhjälpts till 
slutbesiktningen, överförs till utlåtande över slutbesiktning. 

Förutsättning att slutbesiktning ska genomföras är att provning med funktionskontroll utförts 
och att fel och brister i protokoll från provningen är åtgärdade. 

Entreprenören ska vid anmälan till slutbesiktning till beställaren överlämna följande 
handlingar enligt AFD.242. 

AFD.714 Garantibesiktning 

Fem år efter entreprenadens godkännande ska garantibesiktning utföras. 

Med ändring av ABT 06 kap 7 § 3 gäller: 
Anmälan om garantibesiktning ska göras skriftligen till beställare av entreprenören tidigast 8 
veckor och senast 3 veckor före garantitidens utgång. Om besiktningen försenas p.g.a. 
försenad anmälan förlängs garantitiden i motsvarande grad. 

Entreprenören står för egna kostnader i samband med garantibesiktning. 

AFD.716  Efterbesiktning 

För att konstatera att fel som förelåg vid förbesiktning och/eller slutbesiktning och/eller 
särskild besiktning och/eller garantibesiktning är avhjälpta ska efterbesiktning verkställas. 
Ersättning till besiktningsmannen betalas härvid av entreprenören. 

AFD.718 Besiktningsman 

Besiktningsförrättare/besiktningsman utses av Beställaren. 

AFD.8 HÄVNING 

Med tillägg till ABT kap 8 gäller att part har rätt att säga upp avtalet enligt följande: 

- utan kompensation till den andra parten och omedelbart i de fall den andra parten 
har gjort sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott och parten inte rättat till 
kontraktsbrottet inom 30 dagar från mottagande av reklamation (med beskrivning av 
kontraktsbrottet) från den andra parten 

- utan kompensation till den andra partnern och omedelbart om det framkommit att 
Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med 
den upphandling som har föregått tecknandet av avtalet och om dessa uppgifter har 
varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömning av tilldelning av avtalet. Beställaren 
har som en följd av detta rätt att säga upp hela eller del av avtalet om det har ingåtts 
i förlitan på sådana oriktiga uppgifter. 
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- utan kompensation till den andra parten och omedelbart vid varje försök av den 
andra parten att överlåta, delegera eller på annat sätt överföra rättigheterna enligt 
detta avtal, 

- utan kompensation till den andra parten och omedelbart, om den andra partens 
ekonomiska ställning eller kommersiell förmåga försämras i sådan omfattning att den 
andra parten får rimlig anledning att tro att parten inte kan uppfylla avtalet,  

- utan kompensation till den andra parten och omedelbart, om den andra parten blir 
föremål för myndighetsåtgärd, väsentliga förändringar i ägarstrukturen, fusion eller 
övertagande. 

- utan kompensation till den andra parten och omedelbart om denne döms för brott 
avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom, 

- utan kompensation till den andra parten och omedelbart om denne gör sig skyldig till 
allvarligt fel i yrkesutövningen,  

- utan kompensation till leverantören och omedelbart om denne inte fullgör de 
betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga 
betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivare/ 
uppdragstagare.  

- utan kompensation till den andra parten och omedelbart om leverantör systematisk 
alternativt vid upprepade tillfällen och gällande belopp som inte är ringa, utställer 
felaktiga fakturor.  

 

Eventuell uppsägning av avtal ska vara skriftlig. 

Vid förtida upphörande på ovan angivna grunder har beställaren rätt till skadestånd för den 
skada leverantörens fel, försummelse och brister åsamkar beställaren.  

AFD.9 TVISTELÖSNING 

Tvist angående tolkning eller tillämpning av tecknat kontrakt och därmed sammanhängande 
rättsfrågor ska i första hand lösas mellan parterna. Om parterna inte når uppgörelse ska tvist 
avgöras i allmän domstol som beställaren tillhör, med tillämpning av svensk rätt. 

Den omständigheten att tvist hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte entreprenören 
att avbryta sitt uppdrag. 
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AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 

AFG.1 ETABLERING AV ARBETSPLATS 

Gemensam syn ska förrättas på markytor, där arbeten ska utföras samt intilliggande 
byggnader, etableringsytor samt transportväg för ledningar från svetsningsplats till nedgång i 
vattnet samt tillfarts- och intransportvägar före entreprenadens påbörjande. 

Arbetsområdets gränser genomgås på startmöte. 

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel 

Allmänna hjälpmedel ska placeras i samråd med Beställaren. 

AFG.12 Bodar 

Entreprenören håller bod för eget arbete. 

AFG.13 Tillfällig väg och plan 

Erforderliga avstängningar och skyddsanordningar utföres. 

Entreprenören ska underhålla och renhålla befintliga vägar och planer som används för 
transport under entreprenadtiden. Underhållet ska ske fortlöpande och avser skador och 
nedsmutsning. 

Transporter ska ske med största säkerhet med hänsyn till befintlig verksamhet o.d. 

AFG.14 Tillfällig el- och va- försörjning 

Entreprenören står för tillfällig el- och VA-försörjning. 

AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla 

Entreprenören får inte utan tillstånd från beställaren uppsätta egna reklamskyltar. 
Entreprenören ansvarar för egen skyltning och erforderliga tillstånd härför. 

AFG.2 INMÄTNING OCH UTSÄTTNING 

Se teknisk beskrivning. 
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AFG.21 Mätutrustning 

AFG.22 Inmätning 

AFG.23 Utsättning 

AFG.3 SKYDD M M 

AFG.31 Skydd av arbete och egendom mm 

Närliggande område skyddas i nödvändig omfattning så att skada inte uppstår på dessa. 
Entreprenören svarar för återställande av alla skador som kan uppstå på befintlig byggnad till 
följd av entreprenadarbetena. 

AFG.311 Skydd av arbete 

Som förtydligande och tillägg till AMA texten, som ska tillämpas, gäller att Entreprenören 
utför och bekostar nödvändiga skyddsåtgärder på till eget arbete angränsande befintliga 
ytor, inredningar, byggnader och installationer. 

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt mm 

AFG.313 Skydd av vegetation 

AFG.315 Skydd av egendom 

Entreprenören ska vid arbete vidta försiktighet och göra en riskbedömning för att befintliga 
byggnader inte skadas. En sprickbesiktning ska utföras om risk för skada finns. Entreprenören 
ansvarar för alla skador som kan uppkomma på befintliga byggnader eller anläggning. 

AFG.316 Tillfällig inhägnad 

Entreprenören utför tillfällig inhägnad av arbetsområdet. Utförande och omfattning sker i 
samråd med Beställaren enligt teknisk beskrivning samt under tiderna enligt AFD.41. 

Inhägnad ska utföras i den omfattning som myndigheter och försäkringsbolag eller andra 
omständigheter kräver. 

AFG.32 Skyddsanordningar 

Som förtydligande och tillägg till AMA texten, som ska tillämpas, gäller att entreprenören 
svarar för skyddsanordningar för samtliga i entreprenaden ingående arbeten.  

Entreprenören ska se till att krav på utförande och säkerhet motsvaras av vad som anges i 
gällande lagar, förordningar och avtal.  



 Dokument  Sidnr 

 
 

 

Administrativa föreskrifter 36(37) 
Handläggare 

Jenny Salminen 
Projektnamn D nr  

 
Nedläggning av sjöledning för dricks- och spillvatten 
inklusive landstigningar i Galten/Mälaren 

 

VMKF-U 2022.29 
Datum 

2022-03-17 
Status Rev.dat Rev 

UPPHANDLINGSDOKUMENT   
Kod Text 

 

 
 

 
 

 
 

 

AFG.34 Bullerskydd 

Ansvaret för bullerskydd av egna maskiner åligger entreprenören som ska uppfylla kraven 
enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser NFS 2004:15. 
Kompressorer och andra bullrande maskiner ska vara ljudisolerade.  (Se även AFD.13). 

AFG.35 Dammskydd 

Ansvaret för att dammskydd upprätthålls vid rivningsarbeten och annat arbete som dammar 
så att omgivningen och närboende ej störs åvilar entreprenören. (Se även AFD.13). 

AFG.36 Begränsning av miljöstörande utsläpp 

Entreprenören ska välja arbetsmetoder så att utsläpp av avgaser från arbetsmaskiner kan ske 
utan risk för olägenhet för egen eller andras personal, eller för tredje man.  

AFG.4 LEVERANS, TRANSPORT M M 

AFG.41 Leverans av varor till arbetsplatsen 

Entreprenören ansvarar för mottagning av leverans av egna varor till arbetsplatsen. Varor 
kan endast levereras under ordinarie arbetstider, se AFD.132. 

AFG.42 Lossning 

Entreprenören ansvarar för lossning av leverans av egna varor till arbetsplatsen. Varor får 
endast lossas under ordinarie arbetstider, se AFD.132. 

AFG.43 Transport inom arbetsområdet 

AFG.44 Lyftanordningar 

Entreprenören svarar för erforderliga lyftanordningar. 

AFG.7 UPPVÄRMNING, UTTORKNING OCH VÄDERBEROENDE ARBETEN MM 

AFG.752 Snöröjning 

Entreprenören utför snöröjning & bortforsling om så fordras samt utföra halkbekämpning 
inom etableringsområdet. 

AFG.8 LÄNSHÅLLNING, RENHÅLLNING, RENGÖRING M M 

AFG.81 Länshållning 

Avledning av uppfordrat vatten skall slamavskiljas innan det släpps till recipient.  
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AFG.82 Renhållning 

Entreprenören ska upprätta plan för hantering av avfall. 

Entreprenören ska källsortera avfall enligt den av entreprenören upprättade miljöplanen, se 
AFD.224 

AFG.83 Städning och slutrengöring 

AFG.831 Städning 

Städning ska utföras av entreprenören. Entreprenören ska hålla arbetsområde och 
angränsande ytor rent från av denne orsakad nedskräpning, spill och dylikt. 

AFG.832 Slutrengöring 

Slutrengöring ska utföras i samband med att de olika delarna blir klara enligt AFD.41. 

AFG.85 Återställande av mark 

Entreprenören ska återställa ianspråktagen mark. Tillfällig väg och plan ska tas bort. 
Entreprenören ska laga väg, plan eller annan anläggningsdel som han skadat genom åverkan.  

Y  DOKUMENTATION 

Se teknisk beskrivning. 

 

 


