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AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. 
 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser ABT 06 för            
                    byggnads-,anläggnings- och Installationsentreprenader med ändring 
                    av AFD.111. 
 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 

AFA.1 Kontaktuppgifter 

AFA.11 Byggherre 
 Herrljunga Kommun, Tekniska förvaltningen 

AFA.12 Beställare 

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden 
 Herrljunga Kommun, Tekniska förvaltningen 524 23 Herrljunga 
 Ulf Wedin Telefon: 0513- 17 208 
 Mail: ulf.wedin@admin.herrljunga.se 

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 
 Herrljunga Kommun, Tekniska förvaltningen 524 23 Herrljunga 
 Ulf Wedin Telefon: 0513- 17 208 
 Mail: ulf.wedin@admin.herrljunga.se 
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AFA.13 Projektörer 

Norconsult AB 
Jimmy Hagman handläggare, ingenjör 
031- 50 70 93 
jimmy.hagman@norconsult.com 
 

AFA.2 Orientering om projektet 

AFA.21 Översiktlig information om objektet 
Objektet avser markberedning, anläggning av konstgräsplan (PAD, 
EPDM granulat,) belysning samt asfaltering av ytor b=3m runt 
planen enligt rambeskrivning. 

AFA.22 Objektets läge 
Annelunds IF,s grusplan Annelund. 

 

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

AFB.1 Former mm. för upphandling 

AFB.11 Upphandlingsform 
Upphandlingen sker som en förenklad upphandling enligt 15 kap. 
lagen om offentlig upphandling ( 2007:1091) (LOU) vilket innebär 
att anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. 

AFB.13 Entreprenadform 
Totalentreprenad. 

Meddelande 16



 

 

Dokument 
                       

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

Sidnr. 

     3 
Handläggare 

 UW 

Projektnamn 
 
 

      Konstgräsplan Mörlanda 

Projekt nr. 

5202 
Datum 

2016-01-08 
Status 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 
Ändr. Dat. Bet 

 
 
AFB.14 Ersättningsform  

Fast pris utan valuta och indexreglering. 

AFB.15 Ersättning för anbudsgivning 
Medges ej. 

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 
Entreprenaden kommer att genomföras under förutsättning att 
erforderliga beslut och tillstånd fattas samt att totalkostnaden 
inrymmas inom projektets budgetram. 

AFB.2. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 
Samtliga handlingar samt eventuella kompletteringar finns 
tillgängliga på Visma  

 

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar, rangordnade 
enligt ABT06 kap. 1 § 3 
1. Kontrakt 
2. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning under 
AFD.111 i Administrativa föreskrifter (AF). 
3. ABT 06 (bifogas ej) 
4. Beställning 
5. Anbudshandlingar 
6. förfrågningsunderlag 
7. Övriga Handlingar 
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AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 

Information om frågor och svar samt kompletterande 
förfrågningsunderlag delges samtliga som registrerat sig på Visma  
för åtkomst av anbudshandlingarna. 

AFB.24 Återställande av förfrågningsunderlag 
Erhållna förfrågningshandlingar återsändes ej. 

AFB.25  Frågor under anbudstiden 
Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skall skriftligen 
ställas via e-mail till beställaren senast 10 dagar före anbudstidens 
utgångsdatum. 
E-post skall i ämnesraden märkas med ” Konstgräsplan Herrljunga”. 
Beställaren lämnar lika och skriftliga svar senast 5 dagar före 
anbudstidens utgång.  

AFB.3 Anbudsgivning 
 Anbud skall avges skriftligen i bifogat anbudsformulär och i slutet  
                    kuvert märkt ”Anbud Konstgräsplan” 

AFB.31 Anbuds form och innehåll 
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AFB.311 Huvudanbud 

Är ej anbudsformuläret till alla delar ifyllt eller begärda uppgifter 
utelämnade kan anbudet komma att förkastas. 
Anbud avfattas enligt bilagt anbudsformulär. 

 I Anbudet redovisas: 

 Procentsatser för arbetskostnader vid arbeten mot löpande 
räkning enligt AFD.611. 

 Procentsatser för påslag av material vid arbeten mot 
löpande räkning enligt AFD.611. 

 A-priser per arbetstimma enligt AFD.611 för yrkesarbetare 
 Anbudssumma 

Kvalitetsarbete 

 Namn på entreprenörens kvalitetsansvarige 
 Referenser på minst 3 likvärdiga jobb senaste 5 åren 
 Företagets kvalitetssystem inkl. hur kontrollen är uppbyggd. 

Miljöarbete 

 Namnuppgifter på företagets miljöansvarige 

Företagsuppgifter 

 Anbudsgivaren skall intyga att företaget är fritt från hinder 
enligt  
LOU,10kap § 1 och§2 

 Uppgifter enligt AFB.511 

Konstgräs 
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 Anbudsgivaren skall skicka med provbit av det konstgräs som 
ligger till grund för anbudet, biten skall vara 30 x 30cm. 

Gräset kommer att testas med en vikt för att se på mattans 
styvhet. 

 

Den provbit av gräset som skickats med i anbudet skall klara 
ett tryck av 80g på en yta av 125 x 140mm  ( CD- fodral med 
skiva). 
Gräset skall klara vikten utan att lägga sig ner mer än 10 mm 
samt ställa sig upp direkt efter borttagningen av vikten. 
Gräset skall inte ha fyllning när testet utföres. 
Gräset skall vara det föreslagna i anbudet. 

 Certifikat och intyg på att konstgräset uppfyller ställda krav 
skall skickas med i anbudet. 

AFB.312 Sidoanbud 
Sidoanbud godtas ej. 

AFB.32 Anbudstidens utgång 
Anbudet skall vara beställaren tillhanda senast 2015-10-13. 
För sent inkomna anbud prövas ej. 

AFB.33 Anbuds giltighetstid 
Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens 
utgång. 
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AFB.34 Adressering 

Anbudet märkt ” Konstgräsplan Herrljunga” sänds till: 
Herrljunga Kommun 
Tekniska förvaltningen 
Torget 1 
524 23 HERRLJUNGA 

 Kommunhusets expedition är öppen mån-tors 07.00-16.00  
fre.07.00-15.30 

AFB.4 Anbudsöppning 
Anbudsöppning sker som sluten anbudsöppning 

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud 

 

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare 
Anbudsgivare kommer att uteslutas från deltagande i 
upphandlingen om de omständigheter räknas upp i 10 kap. 1§ LOU 
föreligger. 
för uteslutning enligt10 kap. 1§ LOU krävs att lagakraftvunnen dom 
föreligger. 
Är leverantören en juridisk person, skall leverantören uteslutas även 
i de fall en företrädare för den juridiska personen har dömts för 
brottet. 

 Anbudsgivare kommer även att uteslutas om de omständigheter 
som uppräknas i 10 kap. 2 § LOU föreligger. 
Av leverantören föreslagen underleverantör kommer även at5t 
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uteslutas om denne är föremål för de omständigheter som räknas 
upp i nämnda lagrum 

AFB.511 Uppgifter från skatte och kronofogdemyndigheten 
För att anbud skall tas upp till prövning skall anbudsgivaren: 

 Anbudsgivare skall vara registrerad i aktiebolags eller 
handelsregistret. 
Registreringsbevis från bolagsverket eller likvärdig handling 
som inte är äldre än 6 månader, skall bifogas anbudet. 

 Anbudsgivaren skall vara fri från skulder avseende svenska 
skatter och sociala avgifter. Beställaren kommer att 
kontrollera att anbudsgivaren har betalat föreskrivna skatter 
och avgifter genom att begära upplysningar från skatteverket. 

 Anbudsgivaren skall vara registrerad för inbetalning av F-
skatt. 

 Anbudsgivaren har förutsatts ha erforderlig finansiell styrka. 
Anbudsgivaren skall bifoga ett utdrag ur UC 
(Upplysningscentralen AB) eller likvärdig handling vilket 
avgörs av beställaren. Ratingen (riskklass) skall uppgå till lägst 
3 och utdraget skall ej vara äldre än 3 månader. 
I de fall rating visas, skall anbudsgivaren ändå anses uppfylla 
detta krav om anbudsgivaren innehar motsvarande 
ekonomisk stabilitet. 

 Ovanstående krav skall också gälla eventuella 
underleverantörer 
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AFB.53 Prövning av anbud 

Anbudsprövningen genomföres i två steg. I första steget prövas 
anbudsgivarna formellt genom kontroll av att: 

1. Anbudet är komplett enligt AFB.311 
2. Anbudsgivaren uppfyller kraven i AFB.51 och AFB.511 
3. Kontroll av konstgräs enligt ställda krav. 

 

Anbudsprövningen kommer att ske på affärsmässiga grunder. Det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas. 

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud. 
Efter utvärdering fattar beställaren ett tilldelningsbeslut som 
kommer att meddelas samtliga anbudsgivare skriftligen via e-post. 

 Tilldelningsbeslutet gäller under förutsättning att beslutet inte 
begärs överprövad inom lagstadgad avtalsspärr och att domstolen 
vid en sådan eventuell prövning inte ändrar förutsättningarna för 
fattat beslut. 
Bindande kontrakt mellan kommunen och vald entreprenör sluts 
genom en skriftlig beställningsskrivelse undertecknad av båda 
parterna. 

AFB.56 Kontraktstecknande 

 Avtal kommer att tecknas när avtalsspärren löpt ut. 2015-10-30 
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AFD ENTREPRENÖRSFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 

För Entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser ABT 06 för 
Totalentreprenader avseende Byggnads-, Anläggnings-och 
Installationsarbeten. 

AFD.1 Omfattning 
Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget i sin 
helhet, se AFB.222 

AFD.111 Samanställning över ändringar i ABT 06 

 Följande ändringar/tillägg till ABT 06 finns utförda under: 

 AFD.181    Föreskrifter i anslutning till lag 
 AFD.23  ÄTA-arbeten 
 AFD.371 Samordning 
 AFD.47  Garantitid för entreprenaden 
 AFD.54  Försäkring 
 AFD.57  Avhjälpande 
 AFD.8  Hävning 
 AFD.9  Tvistelösning 

ABT 06  ändras enligt följande: 
Med ändring av ABT 06 kap.6 § 6 föreskrivs att angivna a´-priser 
gäller oberoende av omfattning på ökning och minskning. 
 

AFD.12 Arbetsområde 
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AFD.121 Arbetsområdets gränser 
 Arbetsområdets gränser framgår av bifogad situationsplan. 
 Etableringsyta: 
 Etablering sker i samråd med beställaren. 

AFD.122 Syn före påbörjande av arbete 
 Syn av arbetsområdet och närliggande område skall förrättas  
                     gemensamt av beställaren och entreprenören före start av 
                    arbetena. 
 Entreprenören kallar till syn snarast efter att kontraktet har 
                     tecknats och svarar för att 
                     iakttagelser vid syn dokumenteras i särskilt protokoll som båda   
                     parter undertecknar. 
 Parterna betalar sin del av kostnaderna. 

AFD.13 Förutsättningar 
Entreprenören har inte rätt till extra ersättning för sådana arbeten 
som orsakas av 
förhållandena som han före anbudsgivningen genom besök på 
platsen kunnat informera sig om. 
Samtliga erforderliga byggnads- och installationstekniska åtgärder 
som provisorier, avskärmningar, od skall ingå i entreprenaden. 

AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 
Ingen sidoverksamhet kommer att pågå inom arbetsområdet under 
entreprenadtiden. 
Annelunds IF bedriver verksamhet under byggtiden på gräsplanen 
väster om byggområdet. 
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 Dessa planer måste skötas under byggtiden vilket entreprenören 

kommer överens med klubben så att detta sker på ett säkert sätt. 

AFD.132 Arbetstider 
Arbete får ske vardagar mellan 07.00-21.00 helger mellan 08.00-
18.00. 
Bullrande arbetsmoment skall utföras mitt på dagen. 

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom eller invid arbetsområdet. 
Bredvid arbetsområdet bedrivs övrig idrottsverksamhet. Denna får 
ej hindras under entreprenadtiden. 
Bredvid arbetsområdet finns en skola som det under 
entreprenadtiden ej får hindras tillträde till. 

AFD.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 
samtliga byggnader intill arbetsområdet skall skyddas. Skador som 
åsamkas av entreprenören ersättes av entreprenören. 

AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 
Tillgängligheten till gator och kringliggande fastigheter för 
transporter, räddningstjänst och fastighetsägare får ej hindras 
under entreprenadtiden. 

AFD.14 Skydds och säkerhetsföreskrifter 
Arbete skall bedrivas i enlighet med gällande särskilda skydds- och 
säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal 
ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det 
åligger entreprenören att med underentreprenör avtala om 
motsvarande skyldighet för denna mot sin personal. 
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AFD.15 Varor m.m. 

I första hand skall returemballage användas. Om returemballage 
inte kan användas skall emballaget vara anpassat till byggplatsens 
källsorteringssystem. 

AFD.151 Varor från entreprenören 

AFD.16 Tillstånd.mm 

AFD.161 Tillstånd från myndigheter 
Entreprenören skall ansvara för och bekosta samtliga för 
entreprenaden erforderliga myndighetskontakter och tillstånd 
beträffande räddningstjänsten, miljökontoret, gatukontoret, polisen 
etc. i samråd med beställaren och den kontrollansvarige. 

AFD.163 Överenskommelser m.m. 
Entreprenören skall träffa de överenskommelser med myndigheter, 
ägare till grannfastigheter etc. som erfordras för arbetsetablering 
utanför tomtgräns. 
Samt kostnader därvid. 

AFD.17 Anmälningar 

AFD.171 Anmälningar till myndigheter 
Beställaren skall ansvara för förhandsanmälan till arbetsmiljöverket 
samt bygganmälan och anmälan om kontrollansvarig enl. PBL 
(2010:900). 

AFD.172 Anmälningar till beställaren 
Om givna förutsättningar inte överensstämmer med de verkliga 
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förhållanden eller om motstridiga uppgifter påträffas i handlingarna 
skall entreprenören omgående, skriftligen meddela beställaren. 

AFD.18 Författningar 

AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL 
Entreprenören skall bedriva sin verksamhet så att den inte innebär 
åsidosättande av lag. Entreprenören skall kräva samma utfästelser 
av anlitad underleverantör. 

AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL 
Kontrollplan utföres av kontrollansvarig. 

AFD.183 Ansvar byggarbetsmiljö. 

AFD.1831 Arbetsmiljöplan  
Entreprenören tar fram arbetsmiljöplan och svarar för denna. 

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planring och projektering (BAS-P) 
Byggarbetsmiljösamordnare för planring och projektering Är 
Entreprenören 

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 
För utförande skedet skall antagen entreprenör utse 
Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) 
 BAS-U skall utföra de arbetsuppgifter som framgår av gällande 
arbetsmiljölagstiftning. 
kostnader för BAS-U skall ingå i anbudet. 
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AFD.1834 Upplysningar om byggarbetsmiljösamordnare 

Entreprenören skall kunna styrka att den person hos entreprenören 
som ansvarar för arbetsmiljöarbetet har kvalifikationerna som 
krävs. 
Bevis på genomgången utbildning skall på begäran kunna framvisas 
för beställaren. 

AFD.2 Utförande 

AFD.21 Kvalitetsangivelser 
Om entreprenören under arbetets gång anser sig ha ett, ur tekniskt 
eller ekonomisk synpunkt, mer ändamålsenligt förslagbeträffande 
val av material, konstruktioner, arbetsmetoder e d än vad ritningar 
och övriga handlingar anger skall beställarens skriftliga 
godkännande inhämtas av beställaren innan alternativa åtgärder 
verkställs. 
Föreskrifter om utförandet eller vara med tillägget ”eller likvärdigt” 
innebär rätt för entreprenören att istället för det föreskrivna välja 
annat som är likvärdigt till kvalitet och miljöegenskaper. Önskar 
entreprenören begagna denna rätt skall denne i varje enskilt fall 
underrätta beställaren så god tid så att frågan om likvärdigheten 
hinner prövas. Entreprenören skall tillhandahålla erforderligt 
underlag för prövning av likvärdighet föreligger. 
Entreprenören Svarar för samtliga ev. kostnader som uppkommer i 
samband med utbytet. Varudeklaration skall kunna lämnas till 
beställaren på dennes begäran eller då särskilt anges. 
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AFD.22 Kvalitets och miljöarbete 

Leverantören skall bedriva sitt arbete inom ramen för någon form 
av kvalitets eller miljöledningssystem. Om kvalitetsledningssystem 
eller miljöledningssystem inte är tredjeparts certifierat skall dessa 
omfatta minst följande: 
 

• Företagets kvalitets- resp. miljöpolicy. 
• Verksamhetsbeskrivning- en översikt över hur företaget är 

uppbyggt och fungerar. 
• Rutiner för planering och styrning av uppdrag och 

verksamhet, inklusive inköp. 
• Rutiner för hantering av avvikelser och förbättringsåtgärder. 
• Kvalitets resp. miljöutbildning för personalen. 
• Mätbara miljö och kvalitetsmål samt handlingsplaner. 
• Rutiner för registrering av myndighetskrav, beslut och 

föreskrifter som rör verksamheten. 
• Rutin för årliga interna och/eller externa revisioner 

Ledningssystemet skall vara dokumenterat och öppet för granskning 
av beställaren. 
Entreprenören skall före arbetsmomentet kunna visa planerad 
egenkontroll och efter arbetsmomentet kunna uppvisa genomförd 
egenkontroll. 

AFD.223 Beställarens kvalitets och miljöplan. 
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AFD.224 Entreprenörens kvalitets och miljöplan. 

Entreprenören skall senast vid startmötet överlämna förslag till 
objektsknuten  
kvalitetsplan inklusive egenkontroll och kontrollprogram. Därefter 
skall slutlig kvalitetsplan utarbetas i samråd med beställaren. 

 Entreprenören skall senast vid startmötet överlämna förslag till 
objektbunden miljöplan. Av planen skall framgå hur följande delar 
behandlas: 

• Materialhantering på byggarbetsplatsen 
• Källsortering av avfall 
• Produktval 
• Emballagehantering 
• Restprodukter 
• I kvalitetsplan skall bl.a ingå åtgärder för uppföljning/kontroll 

av tjocklek, packning och toleranser inom olika lager/ytor. Se 
även krav i beskrivningen 

AFD.225 Kvalitets och miljörevision 
beställaren har rätt att kräva revision under uppdragets gång. 

AFD.23 ÄTA-arbeten 
Underrättelse om äta arbeten enligt ABT 06 skall lämnas skriftligen 
och godkännas av beställaren innan utförandet. 

 Om inte parterna kommer överens om annat skall entreprenören 
ange kostnaden för ÄTA-arbeten innan arbetet påbörjas. 

 Entreprenören skall vid varje byggmöte lämna skriftlig rapport över 
tillkommande, ändrings samt avgående arbeten. Beställaren avgör 
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om entreprenören är berättigad att utföra ÄTA-arbetet. ÄTA-
arbeten som ej regleras enligt denna föreskrift regleras ej. 

AFD.24 Tillhandahållande av handlingar. 

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören 
under entreprenadtiden. 
Entreprenören skall senast vid startmötet och innan arbetet 
påbörjas tillhandahålla följande handlingar och uppgifter. 

• Försäkringsbevis gällande under entreprenaden och 
garantitiden. 

• Säkerhet se AFD.631 
• Detaljerad produktionsplan 
• Arbetsmiljöplan enligt arbetsmiljöverkets tillämpliga 

föreskrifter 
• Projektanpassad kvalitetsplan med egenkontroll och 

kontrollprogram se AFD.224 
• Betalningsplan 

Uppfyllda krav på ovanstående dokumentation är en förutsättning 
för att entreprenaden skall kunna godkännas. 

Alla handlingar skall vara på svenska. 

AFD.26 Information  
 Beställarens ombud enligt AFA.12 svarar för kontakten med 
massmedia. 
Entreprenören skall medverka vid nödvändig information till 
berörda enheter i samråd med beställarens ombud. 
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AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d 

Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 9 skall lämnas skriftligen. 

AFD.28 Entreprenörens kontroll 

AFD.3 Organisation 
Arbetsspråk för ombud, arbetsledning, platschef och representanter 
för eventuella underentreprenörer skall under pågående 
entreprenad och garantitid vara svenska. 

AFD.31 Beställarens organisation 
Beställarens organisation för entreprenaden kommer att redovisas 
vid startmötet. 

AFD.32 Entreprenörens organisation 
Entreprenörens organisation skall redovisas i anbudet. 

AFD.33 Möten 
Var part står för sina egna kostnader. 

AFD.331 Startmöte 
Enligt ABT 06 kap 3 § 2 skall ett starmöte hållas innan 
entreprenaden påbörjas. 
Entreprenören skall närvara genom ombud eller annan person med 
fullmakt att företräda entreprenören. 

AFD.333 Byggmöten hålls efter överenskommelse med beställaren. 
Entreprenören skall närvara genom ombud eller annan person med 
fullmakt att företräda entreprenören. 

AFD.34 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda. 
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AFD.342 Arbetsledning 

Entreprenören skall tillhandahålla sakkunnigt arbets- och 
platsledning för de arbeten som ingår i entreprenaden. Ansvarig 
platschef skall ha erforderlig kompetens och erfarenhet av storlek 
och typ av projekt. 
Utbyte av i kontraktet angiven arbetsledning får endast ske efter 
godkännande av beställaren. 

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
närvaroredovisning, ID06 

AFD.344 Personalförteckning och legitimationsplikt 

AFD.35 Underleverantörer 
Val av underleverantör skall anmälas och godkännas av beställaren. 
Namngivna underleverantörer får inte bytas ut utan beställarens 
medgivande. 
Entreprenören svarar för de underleverantörer som anlitas är 
bundna av samma villkor som gäller entreprenören i 
kontraktshandlingarna, inbegripet skyldigheten att hålla 
försäkringar samt att kraven enligt AFB.51 är uppfyllda. 
Antagen entreprenör skall kräva samma utfästelse av anlitad 
underentreprenör i alla led och detta skall kontrolleras genom 
entreprenörens försorg. 
För att understryka vikten av ovanstående kommer beställaren att 
utkräva vite av entreprenören om entreprenören eller av denne 
anlitad underleverantör inte inom 10 dagar betalar in restförda 
skatteskulder och avgifter. 
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AFD.37 Samordning 

AFD.371 Samordning av arbeten 
Med ändring av ABT 06 kap 3 § 9 gäller att entreprenören skall 
ansvara för den samordning som bestämmelsen åvilar beställaren. 

AFD.38 Dagbok 
Entreprenören skall föra dagbok över utförda arbeten 

AFD.4 Tider 

AFD.41 Tidplan 
Entreprenören skall till startmötet ha upprättat en detaljerad 
produktionsplan, 
se AFD.331. Tidplanen skall kontinuerligt följas upp och vara en 
återkommande punkt på byggmöten. Entreprenören skall meddela 
beställaren om eventuella avvikelser. 

AFD.42 Igångsättningstid 
Byggstart 2016-03-01 

AFD.45 Färdigställandetider 
entreprenaden skall vara färdig och tillgänglig för slutbesiktning 
2016-05-01 

AFD.46 Förändring av kontraktstiden 
Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 § 4skall lämnas skriftligen. 

AFD.47 Garantitid 
Med ändring av ABT 06 kap 4 § 7 föreskrivs att garantitiden skall 
vara 5 år även på av beställaren föreskrivet material eller vara. 
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AFD.5 Ansvar och avhjälpande 

AFD.51 Vite 

AFD.511 Vite vid försening 
Vid försening skall entreprenören betala vite med ett belopp av  
20 000 sek. för varje påbörjad vecka som entrerenaden i dess helhet 
Blir försenad. 

AFD.518 Övriga viten 
Om entreprenören vid provningen av konstgräset inte klarar ställda 
krav utgår vite med 20 000 sek. för varje vecka som planen inte är 
godkänd. 

AFD.53 Ansvar mot tredje man 

AFD.531 Syn inom närliggande område 

AFD.54 Försäkringar 
Entreprenören skall hålla försäkring enligt ABT 06 5 § 22 intill 
garantitidens utgång. 
Kopia på försäkringsbrev tillställs beställaren senast på startmötet 
se AFD.331. 

AFD.55 Ansvar för brandskydd 
Entreprenören har brandskyddsansvaret. 

AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten 

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 

AFD.57 Avhjälpande 
med ändring av ABT 06 kap. 5 § 17 gäller att avhjälpande skall 
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fullgöras utan dröjsmål och senast inom en (1) månad efter 
besiktningsutlåtandet eller underrättelsen skickas till 
entreprenören. 

AFD.6 Ekonomi 

AFD.61 Ersättning 
ÄTA-arbeten skall anses beordrat först sedan det beställts skriftligen 
enligt AFD.23 

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 
Kostnadsreglering sker enligt något av följande alternativ. 
A= Överenskommet fast pris. 
B= Enligt löpande räkning för tillkommande och avgående arbeten 
gäller att uppgifter så som arbetstider, maskinutrustning och 
materialåtgång skall föreläggas beställaren i anslutning till 
arbetsmomentets utförande. Arbetstidskostnaden regleras med i 
anbudet angivna timkostnader. I dessa timkostnader skall ingå alla 
kostnader enligt ABT 06 kap 6 § 9 mom. 2-4, 6-7(arbetsledning, 
arbetare, hjälpmedel, försäkringar, restid, resor och traktamenten 
m.m.)  samt 8a entreprenörsarvode. Material- och maskinkostnader 
regleras på basis av verifierade självkostnader respektive 
materialprislistor/maskinkostnadsprislista/timkostnadslista enligt 
anbud.  

AFD.614 Ersättning för kostnadsreglering (Indexreglering) 
Kontraktsumman skall inte index- eller valutaregleras. 
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AFD.619 Ersättning för rese- och traktamentskostnader. 

Rese och traktamentskostnader skall vara kalkylerade och ingå i 
anbudet. 

AFD.62 Betalning 
Betalning sker endast mot faktura och högst en gång per månad. 
Fakturan betalas inom 30 dagar från det att fakturan 
ankomstregistrerats hos beställaren. 
Alla betalningar av fakturor sker över bankgiro eller Plusgiro. 

AFD.622 Betalningsplan 
Prestationsbunden betalningsplan skall upprättas i samråd mellan 
parterna och i enlighet med grunderna i ABT 06 kap 4 § 12. 
Betalningsplan skall ställas till beställaren senast på startmötet se 
AFD.331. 

AFD.623 Förskott 
Förskott medges ej. 

AFD.624 Fakturering. 
Fakturering sker efter upprättad och av beställaren godkänd 
betalningsplan. 
Fakturering får inte ske innan kontrollprogram med egenkontroll, 
försäkringsbevis, säkerhet och produktionsplan har överlämnats och 
godkänts av beställaren. 
Fakturor ska inlämnas i ett original och en kopia. Av fakturan ska 
framgå: 

 Beställarens namn och ansvarskod (XX55002)  
 Projektledare 
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 Upparbetat belopp tom. faktureringsdatum 
 Belopp att fakturera 
 Entreprenörens organisationsnummer, bank-/plusgiro 

nummer 
 Uppgifter om att entreprenören innehar F-skattsedel 

Eventuella ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) skall faktureras 
separat och ges särskilda nummer  för identifiering (ÄTA001, 
ÄTA002 osv.) 

Faktureringsavgift godkännes ej. 

 

 

 

Fakturaadress: 

Herrljunga Kommun 
Fakturacentralen 
Box 16 
524 21 HERRLJUNGA 

Märke: XX55002 
 

AFD.63 Säkerhet. 
 Entreprenören skall ställa säkerhet enligt ABT 06 Kap 6 § 21-23. 
Säkerhet skall utgöras av bankgaranti. Bankgaranti skall vara skriven 
på svenska se AFD. 242. 
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AFD.7 Besiktning 

AFD.7.1  Entreprenadbesiktningar 

AFD.713 Slutbesiktning 
 Slutbesiktning skall utföras efter utförd entreprenad. Vid förlängd 
                     kontraktstid 
                     förskjuts slutbesiktningen till bestämd dag. Vid slutbesiktning skall 
                     föreligga dokumentation enligt AFD.242.  

AFD.714 Garantibesiktning 
Utföres före utgången av den kortaste garantitiden. Beställaren 
kallar till garantibesiktning. 

AFD.718 Besiktningsman 
Utses av beställaren. Bekostas av beställaren. 
Vid eventuell ombesiktning bekostas denna av entreprenören. 

AFD.8 Hävning 
Med tillägg till ABT 06 kap 8 § 1 föreskrivs: 

 Om beställaren får vetskap om att entreprenören och dess 
underentreprenörer tillämpar arbetsmiljö- och lönemässiga villkor 
som väsentligt understiger de villkor som är gällande inom den 
bransch som uppdraget avser och rättelse inte sker inom två (2) 
veckor från det att beställaren så begär, får beställaren häva avtalet 
utan annan ersättning än i uppdraget inbyggt material och nerlagt 
arbete. 
Sker hävning enligt ABT 06 kap 8 § 1 gäller ABT 06 kap 8 § 6 om 
skada. 
Entreprenören är skyldig att ersätta beställaren för den 
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kostnadsökning samt skada i övrigt som uppkommer för 
färdigställandet av entreprenaden på grund av hävningen. 

AFD.9 Tvistelösning 
med ändring av ABT 06 kap. 9 § 1 gäller att tvist skall avgöras av 
allmän domstol. 

AFG ALLMÄNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 
Entreprenören skall på egen hand bekosta anskaffa erforderliga 
allmänna arbeten och hjälpmedel för den egna entreprenaden, där 
inget annat anges i detta avsnitt. 

AFG.1 Etablering 

AFG.11  Placering av allmänna hjälpmedel 
Placering av bodar, verkstäder, upplagsplan etc. skall placeras i 
samråd med beställaren i närhet av arbetsområdet. 
Ytor för uppläggning av material, uppställning av bodar o. dyl. inom 
arbetsområdet skall vara inhägnade och skyddade enligt 
entreprenörens ansvar. 
Allt skall ske i samråd med beställaren. 

AFG.12 Bodar 
Entreprenören skall hålla bodar för eget arbete. 

AFG.13 Tillfällig väg och plan 
Transporter till och från arbetsplatsen förutsätts ske via allmänna 
gator. 
Parkering inom arbetsområdets gräns. 
Önskar entreprenören nyttja andra vägar skall han själv inhämta 
tillstånd från resp. väghållare. 
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AFG.14 Tillfällig el- och VA-försörjning 

Entreprenören införskaffar tillstånd från ledningsägare. 
Entreprenören svarar för samtliga anslutningar vid anvisade uttag. 
Alla kostnader för tillfälliga anslutningar skall ingå i anbudet. 

AFG.2 Inmätning och utsättning 

AFG.22 Inmätning 

AFG.23 Utsättning 

AFG.3  Skydd m.m. 

AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m 

AFG.311 Skydd av arbete 

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m 

AFG.313 Skydd av vegetation 

AFG.316 Tillfällig inhägnad 
Arbetsområdet skall vara inhägnat under hela entreprenadtiden. 
Entreprenören svarar för inhägnande. 

AFG.32 Skyddsanordningar 
Om entreprenören för in farliga ämnen på arbetsplatsen eller utför 
arbete som medför hälso- eller olycksrisk, ska denne i förväg 
informera byggarbetsmiljösamordnaren om detta samt ordna 
erforderliga skydd. 

AFG.4 Leverans och transport 
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AFG.41 Leverans av varor till arbetsplatsen 

Entreprenören skall hålla erforderlig personal och erforderliga 
hjälpmedel för omhändertagande av material och varor 

AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m.m. 

AFG.81  Länshållning 

AFG.82 Renhållning 
Entreprenören skall utföra allmän renhållning av tillfartsvägar till 
och gångbanor runt, arbetsområdet i den mån det erfordras till följd 
av entreprenörens eget arbete eller transporter till och från 
arbetsområdet. 
Entreprenören skall källsortera egna restprodukter (avfall) efter 
anvisningar från den lokala sopstationen och bortforsla materialet 
på egen bekostnad. 
Entreprenören skall tillse att dennes underentreprenörer följer 
samma instruktion. 

AFG.83 Städning och Slutrengöring 

AFG.832 Slutrengöring  
Slutrengöring ombesörjs och bekostas av entreprenören 

AFG.85 Återställande av  mark 
Återställande på omkringliggande mark ska utföras av 
entreprenören innan slutbesiktningen. 

 
 

             

Meddelande 16



Meddelande 16



Meddelande 16



Meddelande 16



Meddelande 16



Meddelande 16



Meddelande 16



Meddelande 16



Meddelande 16



Meddelande 16



Meddelande 16



Meddelande 16



Meddelande 16



[Skriv text] 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rambeskrivning avseende 
markarbeten.  

Konstgräsplan Annelund  

Överbyggnader och anläggningskompletteringar 

2015-09-16 
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Rambeskrivning avseende markarbeten 
Överbyggnader och anläggningskompletteringar 
 
2015-09-16- 
 
Beställare: Ulf Wedin 

Box 201 
524 23 Herrljunga 
 

Beställarens representant:  
 

Konsult: Norconsult AB 
Box 8774 
402 76 Göteborg 
 

Uppdragsledare  Jimmy Hagman 
  

 
Uppdragsnr: 104 12 02 

 
Filnamn och sökväg: N:\103\34\1033442\M\Modell\Rambeskrivning.doc 

 
 

Tryck: Norconsult AB 
 
Bilagor: 
Bilaga 1 – Befintliga höjder 
Bilaga 2 – Bef. Planuppbyggnad 
Bilaga 3 – Avvattningspunkt 
Bilaga 4 – Planskiss 
Bilaga 4 - Arbetsområde 
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FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL ................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 
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ALLMÄNT 
Plan P 101 och sektion S 101 upprättad av Norconsult AB 
daterad 2015-09-16 tillhör denna rambeskrivning. Även bilagor 
tillhörande denna rambeskrivning ingår som ritning. 
Denna rambeskrivning ska ej ses som en arbetshandling utan 
enbart som underlag för anbud och projektering. 
Rambeskrivningen anger beställarens krav beträffande 
områdets utformning och kvalitet. Markplaneringsplanen visar 
även översiktlig höjdsättning. 
Entreprenören svarar för projektering av markanläggningar, 
yttre VA- och EL-anläggningar, inklusive detaljhöjdsättning, 
dimensionering, tekniska och konstruktiva lösningar, utformning 
av detaljer, mm, samt framtagande av mark-handlingar.  
Entreprenören svarar för val av val av arbetsmetoder och 
materialval, om inte krav på material angivits i denna 
rambeskrivning. 
Arbetsmetoder och materialval ska vara enlig senaste utgåva 
av AMA anläggning, AMA EL eller likvärdigt. 
Det åligger entreprenören att besöka området för att bekanta 
sig med de befintliga förhållandena före anbudsgivning. 
Entreprenören ska bygga markanläggningen med miljövänliga 
material och metoder. Entreprenören ska, vid förfrågan, 
redovisa vilka alternativ som har varit aktuella och vilka 
bedömningar som har gjorts. 
Nya anläggningar får inte hindra eller försämra den befintliga 
avvattningen av markytor och marköverbyggnader. 
Entreprenören svarar för att arbetsmetoder, hjälpmedel, upplag 
och maskiner inte föranleder sättningsproblem.   
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ORIENTERING 
Ny konstgräsplan med staket, belysning och 
dagvattenhantering mm ska utföras på befintlig grusplan. 

 OMFATTNING 

Entreprenören ska: 
• Projektera markanläggningen. 
• Utföra samtliga markarbeten inom arbetsområdet. 
• Schakt och återfyllnad för ledningar.  
• Utföra en belysningsanläggning för 200 lux 
• Upprätta relationshandlingar enl. AF. 
•  

Område för etablering ska ske i samråd med beställare. 

 GEMENSAMMA FÖRESKRIFTER 
 

• Administrativa föreskrifter. 
• Senaste utgåvan av Anläggnings AMA med gällande 

supplement (där inte annat anges). 
• Allmänna bestämmelser för brukande av 

dagvattenledningar. Herrljunga Kommuns allmänna 
vatten och avloppsanläggning. 

  

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

 UNDERSÖKNINGAR OD 
Enklare inmätning av området redovisas i bilaga 1 
Provgropar i befintlig grusplan redovisas i bilaga 2 
Avvattningspunkt (dike redan utfört av beställare) bilaga 3 
Ungefärlig utbredning på ny konstgräsplan, Bilaga 4 
Arbetsområde redovisas i bilaga 5 

 GEOTEKNIK 
Entreprenören ska utföra erforderlig geoteknik eller andra typer 
av undersökningar för att säkerställa markens beskaffenhet och 
för att kunna dimensionera överbyggnader mm.  
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 INMÄTNINGAR 
Entreprenören ska utföra erforderlig avvägning och inmätning 
inkl. befintliga brunnar med vattengångshöjder för att kunna 
göra en detaljhöjdsättning för hela området. 

 
Förbindelsepunkt till allmänna ledningar redovisas i bilaga 1. 
 

 HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR 
OCH ÅTGÄRDER M M 

 Ledningar och kablar 
Entreprenören ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
skydda befintliga ledningar samt ta all erforderlig kontakt med 
ledningsägare och myndigheter. 

 Allmän trafik 
Tillträde till klubbhus mm får ej hindras. 

 RIVNING 
Samtliga befintliga ytor, utrustningar m.m. som inte ska bevaras 
enligt ritning och text rivs och fraktas bort. 

 TERRASSERING, PÅLNING, 
MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M 

 SCHAKT  
Entreprenören ska utföra all schakt och återfyllning för samtliga 
ledningar och kablar. 
Överskottsmassor är entreprenörens egendom och ska 
transporteras bort.  

 FYLLNING, LAGER I MARK M M 
Entreprenören ska utföra all fyllnad, inkl. återfyllning för 
samtliga ledningar och kablar. 
Entreprenören ansvarar för att uppfyllnad inte leder till 
sättningsproblem. 
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MARKÖVERBYGGNADER, 
ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 

 MARKÖVERBYGGNADER M M 
Hårdgjorda ytor ska utföras normaldränerade, d.v.s. 
dräneringsnivån ska vara 0,3 m under terrassytan. 
Asfaltytor och konstgräsplan ska utföras enligt sektion S101. 

 MARKBELÄGGNINGAR M M 
Avvattning och dränering av markytor ska utföras så att 
vattenavrinning inte sker med bakfall mot husfasad. 
Avvattning ska ske med dagvattenbrunnar för att förebygga 
vattensamlingar på hårdgjorda ytor och grönytor. 
För kontsgräsplanens avvattning se sektion S101. 

Slitlager av asfalt 
Asfalt ska vara ABT 11  
Asfalten runt planen ska sågas mot konstgräset. 
Asfalt ska projekteras från planen upp mot klubbhusets entré 
med en 3 meter bred väg. 
Där nyanläggning ansluter till befintlig kant ska befintlig 
asfaltkant sågas.  
 

 Beläggning av konstgräs 
Gemensamma förutsättningar: 
Avser en konstgräsplan, en 11-mannaplan (105x65 m + 3 meter 
skyddszon runt hela planen, allt i konstgräs) 
Konstgrässystemet ska ha ett godkänt nordiskt certifikat. 
Konstgräset skall vara av typ 3:e  generationens konstgräs och 
utfört av monofiber.  
Produkt- och funktionsgarantitid för konstgräset skall vara minst 
5 år. 
Bollplanen skall kunna saltas och plogas vintertid mot snö och 
isbildning. 
Brukstiden för bollplanen skall kunna vara ca 2.000 timmar per 
år. 
Konstgrässystemen skall förutom konstgräs, bestå av fyllning 
av sand och granulat.  
Konstgrässystemet med alla komponenter skall uppfylla 
miljökrav enligt DIN 18035-7 (värdet på zink får dock avvika). 
Konstgräsets fiberform får ej ha rektangulärt tvärsnitt. 
fibertjocklek skall vara minst 120 micron ska uppfyllas för minst 
50% av stråets bredd.  
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Stråets dtex skall vara minst  
1.830 för 1 strån 
11.000 för 6 strån 
14.600 för 8 strån 
Stråbredd minimum 1 mm 
Strå/m2  
110 000 för strån med tjocklek mindre än 120 micron 
100 000 för strån med tjocklek större än 120 micron 

  
Gräshöjd för konstgräs skall vara resp. 40 mm 

 
Test av konstgräs: 
Gräset kommer att testas i anbudsutvärderingen med en vikt för 
att se på mattans styvhet och stråets styrka. De provbitar av 
gräset som skickats med i anbudet ska klara ett tryck på ca 80 
gram av en yta 125x140 mm (CD-skivfodral med skiva). gräset 
ska klara vikten utan att lägga sig ner mer än 10 mm samt ställa 
sig upp direkt efter borttagning av vikten. Obs. båda 
konstgrässystemens gräs ska skickas med i anbudet. 
Gräset ska inte ha fyllning när testet görs. 
Gräset i testet ska vara det gräs som ligger som grund i 
anbudet. 
 
Sand: Systemet skall innehålla erforderlig mängd sand för 
stabilitet, dock minst 10 mm = 15 kg per m2. 
 
Svikskikt/Pad:  
Sviktskikt utförs under hela mattan och skall bestå av en 
dränerande pad med en vattentät duk under. Enligt sektion 
S101 
 
Granulatfyllning: 
Fyllningen skall bestå av EPDM-gummi eller TPE. minst 13-14 
mm, 7 kg / m2 
Fyllningen ska vara nyproducerad och vara av rivet material. 
Färg: Genomfärgad grön. 
Förutom vad som anges om minimimängd för granulat skall 2 
ton extra fyllning levererasas i säck för kompletteringsfyllning. 
 
Minsta kvarvarande fri strå efter granulatfyllning 14-17 mm. 
 
Linjering 11-manna: 
Linjerna ska vara intuftade eller inklistrade för 11-mannalag. 
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Linjebredd 10cm. Färg vit. Målen ska märkas ut. Straffpunkt ej 
markerad. 
Markering 7-manna: 
Gul markering 10cm bredd inklistrade för 2st 7-manna planer. 
Långsida 7-manna mot sidolinje 11-manna, 8st längd 50 cm. 
4st mål, 8st 30cm utsida sidolinje (11-manna). 
Hörn straffområde , 12st längd 30cm. 
Avsparkspunkt, 2st kryss med längd 30cm. 
All linjering och markering ska noga stämmas av mellan båda 
parter före påbörjat arbete. 
Installation och leverans av 4 st. hörnstolpar med tillhörande 
hörnflaggor samt 
varmförzinkande rörhylsor skall ingå. Regelskyltar 3 st. skall 
sättas upp i anslutning till 
fotbollsplanen. 
 
Drift och underhåll: 
Drift- och underhållsinstruktioner överlämnas till beställaren vid 
slutbesiktning. 
Genomgång beträffande drift- och underhåll med beställarens 
personal före slutbesiktning. 
Vid genomgång med personal ska underhållsredskap, 
driftjournaler mm finnas på plats. 
Entreprenör anger i anbud ändamålsenliga redskap så att 
funktionskrav för breddfotboll kan behållas under garantitiden. 5 
år. Kostnader redovisas separat. 
Tekniskt område målas genom beställarens omsorg. 
Bollplanen skall kunna underhållas med traktorburna redskap. 
Skötsel av planen med bibehållen garanti skall kunna utföras 
med alla i marknaden förekommande skötselredskap. 
Anpassning mot befintliga brunnar ska utföras. 
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VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH 
PLANTERING M M 
Gräsytor ska utföras som återställning mot nyanlagda ytor 

 Gräs 
Gräsyta ska utföras med odlad grästorv. 

 STAKET OCH RÄCKEN 

 Staket och grindar 
Staket ska utföras enligt plan P101. På kortsidor och ca 23 
meter in på långsidorna ska det sättas flätverkstaket med 3 mm 
nät och extra stagtrådar, höjd 2 meter färg svart. 
På kortsidorna längs målområdet ska det sättas 3 meter bollnät 
på flätverkstaketet. 
På långsidorna ska det sättas Stängselräcke med 2 
mellanliggare, den lägsta ska vara ca 25 cm från marken för att 
stoppa rullande bollar. 
Grindar ska placeras i samråd med beställare, i anbud ska 2 st 
dubbelgrindar inräknas inkl fundament, öppningsbredd 4 m. 
låsbara med nyckel. Höjd 1 meter. Sätts ihop med 
Stängselräcket på långsidorna. 
 

 BELYSNINGSSYSTEM 
Entreprenören ska utföra och dimensionera ett 
belysningssystem som levererar 200 lux över hela 
konstgräsplanen. Inkl dragning av samtliga kablar, även in till 
klubbhus där nytt styrskåp ska monteras. Styrningen ska kunna 
reglera varje stolpe för sig och kunna reglera så att 50 % av 
belysningseffekten kan användas om så önskas.  

 

 ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN 
Ytor som skadats under entreprenaden skall återställas i bef. 
skick. 

 RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 
Entreprenören ska dimensionera ett dagvattensystem som 
klarar av ett 10 års regn i 10 min. samt följa kommunens 
gällande regler för dagvatten. 
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MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M.  

 BYGGHANDLINGAR 
Entreprenören ska projektera markanläggningen i nära 
samarbete med beställaren. Samråd ska ske med personal. 
Samtliga handlingar ska godkännas av beställaren innan 
markarbetena påbörjas. Entreprenörens ansvar under 
totalentreprenaden förändras inte av beställarens godkännande 
av markhandlingarna. 
Planritningar ska vara digitalt framställda, i skala 1:200. 
Bygghandlingar ska som minimum omfatta: 

• Överbyggnadsplaner 
• Utvändiga VA-planer 
• Typsektioner 
• Erforderliga detaljer 

  

 RELATIONSHANDLINGAR 
Entreprenören ska upprätta relationshandlingar enligt 
Anläggnings AMA samt AF. 
 
 
 
 
 

Norconsult AB(AO/KT)  

Kontaktperson 
Jimmy.hagman@norconsult.com 
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