
 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

 

Förenklad samverkansentreprenad 
Utbyggnad av Kaprifolens förskola 

 

 

Öckerö 2017-10-02 

 

Öckerö Fastighets AB 

Hans Andreasson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Öckerö Fastighets AB Utbyggnad Kaprifolens förskola  2 (19) 

 

  Datum Rev. Datum Rev. 

  2017-10-02   
 

Kod Text Rev. 

 
AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07.  

AFA ALLMÄN ORIENTERING 

   

AFA.11 Byggherre 

 Öckerö Fastighets AB 
Box 1046 
475 22  Öckerö 

 

AFA.12 Beställare 

 Öckerö Fastighets AB 
Box 1046 
475 22  Öckerö 

 

AFA.121 Beställarens ombud 

 Hans Andreasson 
Öckerö Bostads AB 
Box 1046 
475 22  Öckerö 
Besöksadress Lammholmsvägen 8a 
Tel  031-764 56 17. Fax  031-96 93 62 
E-post: hans.andreasson@ockero.se 

  

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 

 Visning samt svar på frågor kommer att ske fr. o m den 2017-10-06 och fram 
till fem (5) dagar innan sista anbudsdatum. 

 

 

 Peter Albinsson 
Öckerö Bostads AB 
Box 1046 
475 22  Öckerö 
Besöksadress Lammholmsvägen 8a 
Tel  031-764 56 19. Fax  031-96 93 62 
E-post: peter.albinsson@ockero.se 

 

AFA.151 Nätägare-VA 

 Öckerö kommun 
VA-avdelningen 
Box 1035 
475 80  Öckerö 
Tel: +46 31976200. Fax: +46 31976200 
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AFA.155 Nätägare-EL 

 Ellevio AB 
BOX 24207 
104 51 Stockholm 

 

 

AFA.156 Nätägare-Kommunikationsnät 

 Öckerö Nät 
Adress som AFA.11 

 

AFA.2 Orientering av objektet 

 Kaprifolen är en befintlig förskola på Hönö i Öckerö kommun. Kommunen 
bedömer att det saknas förskoleplatser varför en behovsutredning 
genomförts. Efter beslut i Kommunstyrelsen förordas en permanent 
utbyggnad med en ytterligare avdelning av den befintliga förskolan 
Kaprifolen på Munkevägen 8, Hönö. Dagens lokalyta är 488 kvm och 
bedömt behov är mellan 200 och 250 kvm.  
 
Entreprenaden skall genomföras som samverkansentreprenad/partnering. 
Projektet skall alltid vara i fokus och skall ge en kostnadseffektiv produkt 
med större möjligheter för parterna att bidra med innovativa lösningar och 
ständigt utveckla produkten till det bättre. Samarbetet måste därför bygga på 
öppenhet, ärlighet, förtroende och tillit. 
 

 

AFA.22 Objektets läge 

 Öckerö kommun, Hönö  

AFA.221 Orientering på platsen 

 Anbudsgivare skall på platsen skaffa sig kännedom om arbetsförhållande, 
framkomlighet, transportvägar, etc som kan vara viktiga för anbudsgivningen 
och arbetenas genomförande 

 

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling gäller.  

AFB.11 Upphandlingsförfarande 

 Förenklat förfarande. Förhandling är inte tillåtet.  

AFB.12 Entreprenadform 

 Totalentreprenad ABT06.   

AFB.13 Ersättningsform 

 Löpande räkning med incitament.  
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AFB.15 Förutsättningar för upphandling 

 Förutsättningar för upphandlingen framgår att förfrågningsunderlag.  
 
Beställaren förbehåller sig rätten att: 

- Avbryta projektet under program- och/eller projekteringsfasen om 
planerings- och projekteringsarbetet indikerar att beställarens 
kvalitetsmässiga, tidsmässiga och ekonomiska mål inte kan 
realiseras 

- Avbryta samarbetet med vald entreprenör efter genomförd 
projektering om parterna inte kan komma överens om fortsättningen 
och i så fall även ha rätt att använda framtagna handlingar som 
förfrågningsunderlag i ny upphandling 

Vid avbrott enligt ovan ersätter beställaren entreprenören för nedlagda och 
verifierade självkostnader samt överenskommet arvode. Entreprenören är 
inte berättigat till någon särskild ersättning för utebliven vinst eller annan 
gottskrivning för de arbeten som inte kommer till utförande.   

 

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

 Förfrågningsunderlag inklusive bilagor tillhandahålls via TendSign.   

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 

 Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 
 

 

    
    
    
  Administrativa föreskrifter 

a. Administrativa föreskrifter,   dat. 2017-xx-xx 
    Upprättad av Öckerö Fastighets AB AB 
 
ABT 06 (bifogas ej) 
 
Förfrågningsunderlag 
 
Entreprenörsarvode – Fördelning av kostnader 
 
Behovsbeskrivning 
    Upprättad av Öckerö kommun, BUN 

 

AFB.31 Anbudsform och innehåll 

 Anbud skall vara skriftligt och författat på svenska.  
 
Anbudets utformning i övrigt framgår av förfrågningsunderlaget.  
  

 

AFB.313 Kompletteringar till anbud 

 Anbudsgivare skall vara beredd att lämna kompletterande uppgifter inom 7 
dagar.  

 

AFB.32 Anbudstidens utgång 
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 Anbud skall vara beställaren tillhanda senast: 

2017-10-20  
 

AFB.33 Anbudets giltighetstid 

 Antal dagar anbudsgivare är bunden av sitt anbud efter anbudstidens utgång:  
   
 60 dagar  

AFB.34 Adressering 

 Anbud med bilagor lämnas elektroniskt på TendSigns hemsida.   

   

   

AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud. 

 Anbudsutvärdering sker i två steg: 
 
Steg 1 – Prövning av uteslutningsgrunder 
De anbudsgivare som klarar prövning av uteslutningsgrunder utvärderas 
enligt steg 2    
 
Steg 2 – Utvärdering: 
De anbudsgivare som kvalificerat sig utvärderas enligt utvärderingsmall 
presenterad i förfrågningsunderlaget.  

 

 

 Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud.  

AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud 

 Anbudsgivare, vars anbud inte antagits, kommer att lämnas skriftligt.  

AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD. 

AFD.11 Kontraktshandlingar 

  
Kontraktshandlingar kommer bestå av 
 
1. ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i administrativa 

föreskrifter 
2. ABT 06 
3. Dessa administrativa föreskrifter 
4. Förfrågningsunderlaget med bilagor  
 

Entreprenaden kommer att genomföras i tre steg; Dessa beskrivs mer 
utförligt i Förfrågningsunderlaget.   
 
Framtagna bygghandlingar skall förtecknas i ordning enligt ABT 06, kap 1 § 
3 och skall gälla som entreprenadhandlingar i utförandefasen. 

 

AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 

 AFD.13  Förutsättningar 
AFD.511 Vite 
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AFD.61 Ersättning 
AFD.714 Garantibesiktning 
AFD.9 Tvist 

 

AFD.121 Arbetsområdets gränser  

 Enligt situationsplan i förfrågningsunderlaget. Området kan komma att 
utökas i samråd med entreprenören, t.ex. för etablering av tillfälliga moduler.  

 

AFD.122 Syn före påbörjande av arbete 

 Syn skall förrättas inom arbetsområdet före igångsättning och efter utförda 
arbeten. 
Iakttagelser från syn skall dokumenteras med anteckningar och fotografier. 

 

AFD.13 Förutsättningar 

 Entreprenaden skall genomföras på Hönö. Entreprenören är inte berättigad 
till ersättning för restid till och från arbetsområdet för arbetare och 
arbetsledning. Detta gäller även för underentreprenörs arbetare och 
arbetsledning om inte parterna särskilt kommer överens om detta. 
Entreprenören är inte berättigad till ersättning för restid hänförlig till 
leveranser för material och varor om inte parterna särskilt kommer överens 
om detta. 

 

AFD.133 Pågående verksamhet inom och invid arbetsområdet 

 Under entreprenad kommer det att pågå skolverksamhet inom och invid 
arbetsområdet. Entreprenören skall planera och samordna sina arbeten på 
sätt att skolverksamheten störs så lite som möjligt. 

 

AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 

   

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 

 Arbete skall bedrivas enligt med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter 
och enligt anvisningar i resp. facks tekniska beskrivning. Utrymningsvägar 
från berörda fastigheter skall vara framkomliga under hela entreprenad tiden. 

 

AFD.151 Beställarens informationsansvarig 

 Beställarens ansvarig för kontakter med massmedia är: 
VD för Öckerö Fastighets AB Hans Andreasson 

AFD.152 Beställarens informationsverksamhet 

 Beställarens informationsverksamhet är organiserad på följande sätt: Genom 
informationsblad, hemsida, sociala medier och -möten. 
 
Information lämnas till fastighetsägare, boende och allmänhet på följande 
sätt: Genom informationsblad och -möten. 
 
Entreprenören får utnyttja beställarens informationsmaterial, utställningar 
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mm på följande villkor: Efter samråd med B. 
 
Studiebesök på arbetsplatsen skall genomföras på följande villkor: Efter 
samråd med B. 
 
Entreprenören får informera om projektet och utnyttja det i sin PR-
verksamhet på följande villkor: Efter samråd med B. 

AFD 153 Information till fastighetsägare, boende m fl 

 Entreprenören skall medverka vid möten med byggherre och fastighetsägare 
för information om entreprenadens genomförande. 
Sammankallande: Byggherren 
Plats för möte: Öckerö Fastighets AB 
Antal möten:  4 
Tidsåtgång per möte: 2 timmar 

 

AFD.161 Tillstånd från myndigheter 

 Beställaren svarar för erforderliga tillstånd (om så erfordras):  
Bygglov och tidigt byggsamråd.  
 
TE skall medverka i byggråd med samhällsbyggnadsnämnden och där 
redovisa sina lösningar. 

 

AFD.162 Myndighetsbesiktning 

   

AFD.171 Anmälningar till myndigheter 

 Beställaren ansvarar för förhandsanmälan till Arbetsmiljöinspektionen. 
 
Entreprenören svarar för alla övriga erforderliga anmälningar. 

 

AFD.172 Anmälningar till beställaren 

 Innan installationsdel eller dylikt görs oåtkomlig för besiktning eller kontroll, 
typ inbyggnad, igensättning skall beställarens kvalitetsansvarige underrättas 
så att besiktning eller kontroll kan ske.  

 

AFD.185 CE-märkning m m av maskinanläggning 

 Skall följa BKK.   

AFD.21 Kvalitetsangivelser 

 Kvalitetsnivån beslutas av beställaren under detaljprojekteringen efter förslag 
från styrgruppen. Samarbete enligt styrgruppsmodellen syftar till att 
mobilisera arkitektens, de tekniska konsulternas, driftpersonalens och 
entreprenörens samlade kunskaper och erfarenheter till att finna optimal 
avvägning mellan kvalitet, investerings- och driftkostnader. 

 

AFD.22 Kvalitetsledning 

 Entreprenören  skall ha en sådan egenkontroll att risken för att en felaktig 
produkt används minimeras. Beställaren skall ges möjlighet att fortlöpande ta 
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del av egenkontrollen och resultaten från denna. 

AFD.2211 Beställarens kvalitetsansvarige 

 Peter Albinsson  

AFD.2212 Entreprenörens kvalitetsansvarige 

 Beslutas på startmöte  

AFD.222 Miljöledningssystem 

 Entreprenörens miljöstyrningssystem avseende nedanstående delar bör 
redovisas. 

 Miljöpolicy 

 Företagets miljöpåverkan – nulägesbeskrivning 

 Miljömål, dvs. hur mycket man vill minska olika typer av 
miljöpåverkan 

 Handlingsplan som visar vad som företaget skall göra för att uppnå 
målen 

 Miljöutbildning av anställda 

 Miljörevision – egen kontroll avseende efterlevnad av lagkrav, 
miljömål och handlingsplan 

 Offentlig miljöredovisning som är tillgänglig för alla 

 

AFD.2221 Beställarens miljöansvarig 

 Peter Albinsson 

AFD.2222 Entreprenörens miljöansvarige 

 Beslutas på startmöte.  

AFD.2232 Kvalitetsplan 

 Senast i samband med tidplan för projektet redovisas skall förslag till 
kvalitetsplan presenteras för beställaren. Slutlig kvalitetsplan utarbetas 
därefter i samråd med beställaren.  
Av kvalitetsplanen skall framgå hur entreprenören kommer att genomföra sin 
slutkontroll. Dokumenterad slutkontroll förutsätts föreligga före besiktningar. 
Kvalitetsplan bör innehålla: 
 projektorganisation med ansvarsområden 
 projektgenomgång(ar) 
 miljöplan 
 hantering av handlingar 
 rutiner för inköp 
 rutiner för produktionsstyrning 
 rutiner för egenkontroll och provning 
 rutiner för uppföljning av UE:s kvalitetsplan 
 rutiner för slutkontroll och funktionsprovning 
 förslag till uppföljning/revision av kvalitetsplan 
 service efter entreprenaden 
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AFD. 2233 Entreprenörens miljöplan 

 Entreprenören skall senast 2 veckor efter kontrakt tecknats till beställaren 
överlämna förslag till miljöplan, samordnad med beställarens miljöplan. 
 
Entreprenören skall upprätta arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:3. Planen skall 
vara upprättad när etablering på arbetsområdet påbörjas. 
 
Entreprenören gör anmälningar enligt Miljöbalken. 

 

AFD.2241 Kvalitetsrevision 

   

AFD.2242 Miljörevision 

 Entreprenören skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid 
miljörevisioner som beställaren genomför. 

 

AFD.23 ÄTA-arbeten  (riktprisjustering) 

 Underrättelse enligt 2 kap 6 § ABT 06 ska lämnas skriftligen.  

AFD.24 Tillhandahållande av handlingar  

   

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

  
Entreprenören ska som underlag för beslut gällande fortsättning från 
projekteringsfas till entreprenadfas överlämna nedanstående handlingar till 
beställaren: 

- Riktkostnadskalkyl 
- Huvudtidplan 
- Bygglovshandling inklusive erforderligt tekniskt underlag för 

lovansökan. 
- Tekniskt underlag i form av system/ramhandlingar och 

system/ramritningar som ligger till grund för riktkostnadskalkyl 
och huvudtidplan 

 
Entreprenören ska snarast efter beställning för utförandedelen överlämna 
nedanstående handlingar till beställaren: 

- Betalplan 
- Intyg om ställd säkerhet 
- Försäkringsintyg 
- Arbetsmiljöplan 
- Kvalitetsplan för objektet 
- Plan för hantering av restprodukter och avfall 

 
Entreprenören ska fortlöpande under utförandetiden översända följande 
handlingar till beställaren: 

- Bygghandlingar för granskning 
- Bygghandlingar 
- Underlag från myndighetsbesiktningar 
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- Provningsprotokoll, bevis om typgodkännande och andra 

kvalitetsdokument 
- Avstämd produktionstidplan 
- Tillverkningsritningar 
- Program för samordnad provning 

 
Entreprenören ska senast vid slutbesiktning överlämna följande handlingar 
till beställaren: 

- CE-märkning av maskinanläggning 
- Drifts- och underhållsinstruktioner 
- Relationshandlingar 

 

AFD.253 Nyttjanderätt till handlingar m m 

 Beställaren övertar ägandet av samtliga ritningar och dokument som tillhör 
projektet. 

 

AFD.26 Varor m m 

 MilaB:s metod för miljöbedömning av byggvaror se: www.milab.nu 

 
 Entreprenören skall till beställaren lämna uppgifter på innehåll i produkter 

och material i form av ”byggvarudeklaration” (upprättad enligt anvisningar 
från Byggsektorns Kretsloppsråd) eller varudeklaration. 
 
För varor upptagna i MilaB skall följande dokumenteras: 

 Deklarationsnummer (fyra siffror) och datum ”godkännande fr.o.m.” i 
svensk Byggtjänst MiljövaruBas 

 Byggvarans placering i byggnad 

 Kvantitet (m2, lpm eller liknande). 

För varor som inte är upptagna i MilaB skall följande dokumenteras: 

 Produktnamn och tillverkare 

 Produktinnehåll. För kemiska ämnen skall alltid CAS-nr anges. 

 Förekomst av ämnen som finns upptagna på MilaB:s undvikslista 
eller i övrigt klassas som cancerogena, mutagena eller 
reproduktionsstörande (CMR) eller långlivade och bioackumulerande 
(PB). 

 Byggvarans placering i byggnad 

 Kvantitet (m2, lpm eller liknande). 

 
Deklarationer förvaras, sorterade enligt BSAB:s varusystem, på 
byggarbetsplatsen under bygget, och överlämnas till beställaren efter 
godkänd entreprenad. I första hand skall kretsloppsanpassade material och 
returemballage användas. 

 

AFD.262 Produkt- och materialval  

 Varor vars byggvarudeklarationer är registrerade i SUNDA HUS väljs före 
andra varor.  

 

AFD.263 Dokumentation av inbyggda varor 
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 Material och produkter som byggs in i byggnad/anläggning, och som 

innehåller ämnen som är upptagna i MilaB:s undvikslista, skall kunna 
identifieras genom en deklaration som anger var i byggnaden/anläggningen 
materialet/produkten placerats.  
 
Vid användning av långsamt stelnande lim, fogmassor m.m. skall 
gränsvärden för emissioner särskilt redovisas. 
Deklarationen skall anknyta till system för byggvaruredovisning enligt 
AFD.26 

 

AFD.267 Utbildning och support 

  

Entreprenören skall ge beställarens personal utbildning avseende följande i 
entreprenaden ingående varor: Apparater och installationer. 
 
Utbildning skall omfatta: Genomgång av dokumentation och visning på plats, 
för B:s representanter, efter godkänd inmätning och samordnad provning. 
Utbildningen skall omfatta 8 tim uppdelade vid två tillfällen. 
 
Entreprenören skall ge support för, i entreprenaden ingående varor.  
Supporten skall omfatta: Driftinstruktioner 5 gånger/1 gång per år, under 
garantitiden. 
 
Entreprenören är bara berättigad till ersättning för den faktiska utbildnings- 
och instruktionstiden, sålunda inte för någon tid för förberedelse m m. 

 

AFD.28 Underentreprenörer 

 Program och bygglovsarbete samt Projekteringsfasen 
Entreprenören ska engagera de mest centrala underentreprenörerna under 
projekteringsfasen och bereda dem tillfälle att medverka i 
projekteringsarbetet. Underentreprenörernas medverkan i denna fas ska ske 
på villkor som är analoga med entreprenörens. Val av underentreprenör ska 
ske i samråd med beställaren. 
 
Entreprenadfasen 
Entreprenören ska upphandla underentreprenörer i samråd med beställaren. 

 

AFD.311 Beställarens ombud 

 Hans Andreasson, VD Öckerö Fastighets AB  

AFD.313 Entreprenörens ombud 

 Framgår av tilldelat anbud  

AFD.322 Projekteringsmöte 

 Entreprenören skall kalla till projekteringsmöten  

AFD.382 Byggmöten 
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 På kallelse av beställaren hålls byggmöten varannan vecka. 

På särskild kallelse från byggherren kan byggmöten hållas med tätare 
intervall. 

 

FD.33 Tillsyn och kontroll enl. PBL 

 Beställaren utser vid kontrollansvarig.  

AFD.34 Arbetsledning och anställda 

 Entreprenören skall bedriva sin verksamhet så att den inte innebär 
åsidosättande av lag eller kollektivavtal. Entreprenören skall kräva samma 
utfästelse av anlitad underentreprenör. Skulle entreprenören brista i 
fullgörandet av detta åtagande äger beställaren rätt att häva 
entreprenadavtalet. 

 

AFD.352 Provning 

 Totalentreprenören skall hålla kvalificerad installationssamordnare, godkänd 
av beställaren, för att leda samordningen av egenprovningar och 
samordnade provningar. 
För samordnade provningar gäller att hela funktionskedjor skall vara 
kompletta.  
Totalentreprenören ansvarar för att levererade funktioner resp. levererad 
utrustning är provad. Provning som sker utanför arbetsplatsen skall anmälas 
10 dagar före provningen. 
Byggherren skall kallas till samordnad provning och beredas tillfälle att 
närvara vid övriga provningar. 

 

AFD.364 Samordning av arbetarskydd 

  

AFD.37 Dagbok 

  

AFD.38 Uppmätning 

 TE kontrollerar alla måttuppgifter samt lägen och höjder för befintliga och nya 
installationer i innan respektive arbete startas. 

AFD.41 Tidplan 

 Entreprenören skall senast två veckor efter tecknat kontrakt redovisa en 
tidplan. Denna tidplan skall vara detaljerad vad gäller projekteringsfasen och 
översiktlig vad gäller utförandefasen. 
 
Entreprenören skall i slutet av projekteringsfasen redovisa en detaljerad 
huvudtidplan avseende utförandefasen jämte en detaljerad 
produktionstidplan och en inköpsplan. 

 



Öckerö Fastighets AB Utbyggnad Kaprifolens förskola  13 (19) 

 

  Datum Rev. Datum Rev. 

  2017-10-02   
 

Kod Text Rev. 

 
AFD.42 Ingångsättningstid 

 Entreprenaden kommer att genomföras i två steg, projekteringsfasen och 
utförandefasen.  
 
Projekteringsfasen skall sättas igång så snart kontrakt tecknats och pågår 
fram till dess Entreprenören överlämnat kompletta system- och 
ramhandlingar, bygglovsritningar, huvudtidplan jämte en riktkostnadskalkyl. 
 
Igångsättningstid för utförandefasen fastslås i samband med beslut om avrop 
av utförandefasen och i enlighet med huvudtidplanen. 

 

AFD.43 Deltider 

 Respektive anläggning skall vara driftsatt senast två veckor före respektive 
slutbesiktning. 

 

AFD.44 Färdigställandetider 

 Enligt entreprenadkontrakt  

AFD.461 Garantitid för entreprenaden 

 Garantitid skall vara 5 år för hela entreprenaden. Garantier för enskilda 
produkter med längre garantitid än fem år, överlåtes till B vid 
slutbesiktningen. 

 

AFD.511 Vite vid försening 

 Vid försening av deltid eller färdigställandetid skall entreprenören betala vite 
med ett belopp 0,5 % av kontraktssumman/vecka varmed entreprenaden i 
sin helhet försenas. 
 
Med ändring av 5 kap 3 § ABT 06, föreskrivs att samtliga viten nedan utfaller 
oberoende av varandra och att jämkning med anledning av ibruktagande 
eller åtnjuten nytta av entreprenaden eller del därav inte skall ske. 

 

AFD.531 Syn inom närliggande område 

 Innan arbetet påbörjas kallar entreprenören till syn av befintliga 
anläggningar, ledningar o dyl. som kan påverkas av entreprenadarbetena. 
Parterna bestrider var sin del av kostnaden. Kostnaden för ev. syneförrättare 
betalas av beställaren. 
Protokoll skall ange områdenas, byggnaders och anläggningars skick, 
särskilt beträffande sprickors storlek och läge, samt kompletteras med 
erforderliga foton och ritningar. 
Efter utförda arbeten förrättas ånyo syn. Vid syn ombesörjer beställaren att 
berörda huvudmän är närvarande. 
Uteblir syn, betraktas befintliga byggnader, ledningar o dyl. som felfria vid 
entreprenadens början. 

 

AFD.54 Försäkring 

 Entreprenören skall styrka att hans allrisk- och ansvarsförsäkring uppfyller 
”Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring 
och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet enligt ABT 06. 
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 Med ändring av ABT 06, skall entreprenören ha ansvarsförsäkring för 

entreprenadverksamhet under entreprenadtiden och under garantitiden. 
Försäkringsbelopp lägst 10 milj. Självrisk högst 1 basbelopp. 
 

 

 Försäkringen skall alltid inkludera: 

 Skydd för skada genom levererad egendom (produktansvar) 
 

 

 Försäkringen skall i förekommande fall inkludera: 

 Utökat ansvar för omhändertagen egendom. 

 Utökat ansvar för nyckelförlust. Försäkringsbelopp 10 basbelopp. 
Självrisk högst 1 basbelopp. 

 

 

 Ett bevis utställt av entreprenörens försäkringsbolag skall överlämnas till 
beställaren senast 2 veckor efter beställning. Beviset skall innehålla en 
försäkran som explicit uttrycker att försäkringar är tecknade enligt ABT 06 
samt beställarens krav i dessa Administrativa Föreskrifter och 
Beställningsskrivelse. 
 

 

 Beviset skall ha följande lydelse: 
 
NN:s (entreprenörens) försäkringsvillkor dat. 20XX-XX-XX uppfyller kraven i 
Administrativa Föreskrifter dat. 20XX-XX-XX och Beställningsskrivelse dat. 
20XX-XX-XX. 
 
Med ändring av ABT 06, äger beställaren rätt att annullera avtalet om inte 
bevis enl. ovan överlämnas inom avtalad tid. 

 

AFD.5431 Försäkring avseende beställarens och hyresgästers befintliga egendom 

 Entreprenören skall under entreprenadtiden och under fem år efter 
entreprenadens godkännande ha allriskförsäkring (ROT-försäkring) 
avseende såväl beställarens befintliga egendom. 
 
ROT-försäkringen skall omfatta både fast och lös egendom. 
 
Försäkringsbeloppet skall vara lägst 2 milj. Självrisken får inte överstiga 
1 basbelopp 
 
I de fall markarbeten ingår skall ROT-försäkringen aven omfatta skador till 
följd av sådana arbeten. 

 

AFD.545 Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada 

 Entreprenören skall ombesörja och bekosta byggherreansvars-
försäkring vid miljöskada. 

Försäkringen skall gälla under entreprenadtiden. 
Försäkringsbeloppet skall vara minst 50 miljoner kronor. Självrisken för TE 
skall vara 20 000 kronor 

 

AFD.544 Förnyelse av försäkring 

 Entreprenören skall i direkt anslutning till, dock senast en vecka efter varje 
förfallodag för försäkring visa att försäkringsskyddet bibehålls i minst den 
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omfattning som föreskrivits ovan. Entreprenören skall visa detta till och med 
garantitidens utgång. 

AFD.55 Ansvar för brandskydd 

 Beställarens brandskyddsansvarige: Peter Albinsson 

AFD.552 Entreprenören har att senast två veckor efter kontrakt tecknats utse en 
 brandskyddsansvarig person. 

 Entreprenören har att senast två veckor efter kontrakt tecknats utse en 
person som skall ansvara för samordning av brandskydd i samband med 
entreprenaden.  
 
Till brandskyddsansvarig person får inte utses den som skall arbeta med 
brandfarliga heta arbeten. 

AFD.6 Ekonomi 

 Entreprenören ska ställa ett för objektet anpassat och från sin löpande 
affärsredovisning åtskilt ekonomisystem till förfogande. Systemet ska omfatta 
budget, redovisning och prognoser. Avstämningar och prognoser ska kunna 
göras löpande och betalningar ska likaså kunna följas löpande. 
 
Entreprenören ska under projekterings- och utförandefasen bistå med 
kalkyler som i takt med projekteringens färdigställande byggs ut till en 
komplett projektkalkyl. Slutkostnaden enligt projektkalkylen utgör 
entreprenadens riktkostnad, se AFD.113.  
 
Beställaren ska beredas möjlighet att löpande granska all bokföring och alla 
utanordningar hos entreprenören som har med projektets genomförande att 
göra (öppna böcker) såväl under projekterings- som utförandefasen. 

 

AFD.61 Ersättning 

 Projekteringsfasen 
Entreprenören ersätts för utfört arbete enligt löpande räkning på basis av 
nedlagda verifierade självkostnader med entreprenörsarvode 
(procentpåslag) enligt anbud. 
 
Utförandefasen 
Entreprenören ersätts för verifierade självkostnader samt 
entreprenörsarvode (procentpåslag) enligt anbud. 
 
Härtill kommer incitament, vilket kan vara såväl positivt som negativt, 
uppgående till 50 % av skillnaden mellan riktkostnad och verklig kostnad.  
 
Riktkostnaden bestäms gemensamt av parterna utifrån den 
riktkostnadskalkyl som Entreprenören överlämnat i samband med att 
projekteringsfasen avslutas. Riktkostnaden skall fastställas skriftligen  
 
Övergripande målsättning av att projektets budgetramar skall innehållas. 
 
Riktkostnaden skall justeras uppåt eller nedåt om arbetena förändras till följd 
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av något av nedan angivna förhållanden. 
 

• Ändrade författningar enligt 1 kap 12 § ABT 06. 
• Beställda ÄTA-arbeten 
• S.k. likställda ÄTA-arbeten enligt 2 kap 4 § ABT 06 
• Hinder enligt 4 kap 3 § punkt 1 ABT 06. 
• Forcering enligt 4 kap 6 § ABT 06. 

 
Part har att fortlöpande underrätta om behov av justering av riktpriset. Sådan 
underrättelse skall vara skriftlig och skall göras skyndsamt. Underrättelsen 
skall innehålla erforderligt underlag för att avgöra om det föreligger grund för 
justering och med vilket belopp som justering bör göras. För det fall under-
rättelse inte sker skriftligen och skyndsamt äger påtalande part inte rätt till 
någon justering av riktpriset. 
 
Riktkostnaden indexregleras enligt AFD.614. 
 
I entreprenörsarvodet ingår ersättning för centraladministrativa kostnader 
och vinst. Vad som ingår i de centraladministrativa kostnaderna framgår av 
bilagd redogörelse för fördelning av verifierade självkostnader och 
centraladministrativa kostnader, bilaga 1.  
 
I syfte att förenkla redovisning av verifierade självkostnader skall parterna 
försöka fastställa ´-priser för arbetsledning och arbetare. Härvid skall 
parterna hämta ledning ur formulär LR06, 2013. 

AFD.611 Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten 

 Ändringar och tilläggsarbeten hanteras som riktkostnadsändringar.   

AFD.614 Indexreglering 

 Separat avtal om indexreglering tecknas innan entreprenadfasen påbörjas. . 
Därefter sker en indexreglering enligt Entreprenadindex tabell 122. 

 

AFD.622 Betalningsplan 

 Prestationsanpassad betalningsplan upprättas av entreprenören i samråd 
med beställaren. 
Varje faktureringspost i skall utgöra 90 % av värdet av utförda 
kontraktsarbeten. Innehållna medel får dock inte överstiga 5 % av 
kontraktssumman. 
Betalningsplan samordnas med tidplan enligt AFD.41 
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AFD.624 Fakturering 

 Öckerö Fastighets AB, Projektnummer:  xxxx 
Adress:  
Öckerö Fastighets AB 
Kund-id LKH1043 
FE 108 
105 69 Stockholm 
 

 

 Faktura enligt betalningsplan skall innehålla uppgift om: 

 kontraktssummans storlek 

 uttagna lyftningsbelopp 

 aktuellt lyftningsbelopp 

 resterande belopp av kontraktssumman att fakturera 

 moms skall påföras varje faktura 

 

AFD.631 Säkerhet till beställaren 

 Entreprenören skall ställa säkerhet enligt ABT 06. Säkerhet skall utgöras 
moderbolagsborgen. Säkerheten skall gälla till dess i 
garantibesiktningsprotokoll påtalade brister och fel är på godkänt sätt 
avhjälpta. 
Säkerhet skall tillhandahållas senast två veckor efter kontrakt tecknats. 

 

AFD.71 Entreprenadbesiktningar 

 Besiktningarna kommer att utföras som produktionsanpassad besiktning, dvs 
med fortlöpande förbesiktningar. En besiktningsgrupp kommer att utses 
gemensamt av parterna. 

 

AFD.711 Besiktningsplan 

 I samråd med parterna upprättar besiktningsman en besiktningsplan. I 
besiktningsplan anges vad som skall besiktigas. 
På plats får ytterligare besiktningar, som inte anges i besiktningsplan, 
genomföras. 

 

AFD.713 Slutbesiktning 

 Vid slutbesiktning skall föreligga godkända besiktningsutlåtanden från 
samtliga myndighetsbesiktningar och övriga genomförda besiktningar, 
godkända provningsprotokoll, erforderlig dokumentation som skall 
tillhandahållas enligt punkt AFD.242 ovan. Detta är en förutsättning 
för entreprenadens godkännande. 

 

AFD.714 Garantibesiktning 

 Med ändring av 7 kap 3 § ABT06 föreskrivs att Entreprenören skall kalla till 
garantibesiktning tidigast tre månader innan och senast två månader innan 
garantitiden går ut. För det fall kallelse inte sker, förlängs garantitiden intill 
dess garantibesiktning genomförts. 

 

AFD.9 Tvist 

 Med ändring ABT 06 föreskrivs att: 
Tvist på grund av kontraktet skall avgöras av allmän svensk domstol, såvida 
parterna inte enas om annat. 
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AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 

AFH.1 Placering av allmänna hjälpmedel 

 Placering av bodar, upplagsplatser mm utföres i samråd med beställaren.  

AFH.2 Bodar 

   

AFH.3 Tillfällig väg och plan 

 Tillfartsvägar till arbetsområdet, som används under byggnadstiden, skall i 
den mån föroreningar beror på byggnadsarbeten, dagligen renhållas av 
entreprenören. 
Entreprenören ansvarar för alla skador som dennes trafik orsakar på 
befintliga vägar, ledningar och brunnar etc. 

 

AFH.4 Tillfällig el- och VA-försörjning m.m. 

 Det ankommer på entreprenören att själv förvissa sig om möjligheterna till 
inkoppling av el- och va-anslutning under entreprenadtiden.  

 

AFH.51 Skydd av arbete 

   

AFH.52 Skydd av ledning, mätpunkt mm 

 Det åligger entreprenören att före arbetets igångsättande förvissa sig om 
befintliga ledningars och kablars exakta lägen. 
Entreprenören svarar för att befintliga ledningsanläggningar som berörs kan 
hållas i drift under entreprenadtiden och är åtkomliga i normal omfattning. 

 

AFH.56 Tillfällig inhägnad 

 Arbetsområdet skall avgränsas och inhägnas i erforderlig omfattning så att 
vare sig personal eller besökande kan komma till skada. I samband med 
entreprenadens färdigställande demonteras och borttransporteras 
inhägnaden. 

 

AFH.62 Arbetarskyddsanordningar 

   

AFJ ALLMÄNNA ARBETEN 

AFJ.3 Ursparning, håltagning och igensättning 

   

AFJ.4 Skyddsåtgärder 

  

Entreprenören skall se till att det på arbetsområdet inte finns material, 
maskiner och andra föremål som allmänheten kan skadas av. Varje kväll 
skall material, maskiner och andra föremål som allmänheten kan skadas av 
låsas in. 
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AFJ.42 Bullerskydd 

 På grund av verksamhetens art skall arbete som alstrar besvärande buller, 
utföras i samråd med beställaren enligt AFD.171. 

 

AFJ.43 Dammskydd 

 Erforderliga skyddsåtgärder för att förhindra dammspridning till angränsande 
byggnader skall vidtagas (Aspegillus sprids via byggdamm). Se även AFH.55 

 

AFJ.44 Begränsning av miljöstörande utsläpp 

   

AFJ.6 Efterlagning 

   

AFJ.71 Länshållning 

   

AFJ.72 Renhållning  

   

AFJ.75 Städning och slutrengöring 

   

AFJ.76 Återställande av mark 

   

AFJ.8 Utsättning 

   

 


