RÄCKE 18
Branschspecifika tillägg till och ändringar av
AB-U 07/ABT-U 07 för räckesentreprenader
Framtagna av Svenska Väg- och Broräckesföreningen SVBRF
och Sveriges Byggindustrier

AB 04 OCH AB-U 07/ABT 06 OCH ABT-U 07
Med tillägg till AB-U 07/ABT-U 07 punkt 1 gäller. För
räckesentreprenaden gäller allmänna bestämmelser
för underentreprenader AB-U 07/ABT-U 07 och AB
04 respektive ABT 06 i tillämpliga delar, med dessa
nedanstående branschspecifika ändringar och
tillägg. Det förutsätts därför att parterna tagit del av
AB-U 07 och AB 04 respektive ABT-U 07 och ABT 06.

ANBUDETS GILTIGHET
Med tillägg till AB-U 07/ABT-U 07 gäller att entreprenören är bunden av sitt anbud under 30 dagar
från anbudets avgivande, om inte annat framgår av
förfrågningsunderlaget eller anbudet.

aktuell etapp, i skälig omfattning kontrollera att
förutsättningar finns för att räckesarbetet ska kunna
utföras fackmässigt. Om brister upptäcks ska entreprenören skriftligen underrätta beställaren utan
dröjsmål. Underlåter entreprenören att underrätta
beställaren om brister som entreprenören upptäckt
eller borde ha upptäckt vid kontroll har entreprenören inte rätt att åberopa dessa förhållanden, om inte
en sådan påföljd vore oskälig.
Om sprickor eller andra skador uppkommer vid
hålslagning i asfalt ska beställaren underrättas utan
dröjsmål och beredas möjlighet att besluta om
åtgärd innan arbetet fortsätter.

ORGANISATION
OMFATTNING
Med tillägg till AB-U 07/ABT-U 07 punkt 2 föreskrivs
att dessa branschspecifika tillägg rangordnas före
AB-U 07 respektive ABT-U 07.
Med ändring av AB 04/ABT 06 kapitel 1 § 7, första
stycket, föreskrivs: Entreprenören förutsätts innan
anbud lämnas ha skaffat sig den kännedom om
arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse
för bedömningen av vad som erfordras för
kontraktsarbetenas utförande och som kan erhållas
utan besök på platsen.
Med tillägg till AB 04/ABT 06 kapitel 1 § 7, andra
stycket, föreskrivs följande kommentar:
Entreprenören har rätt att förutsätta att vägbana,
kantbalk, skruvgrupp eller markarbeten som inte
ingår i entreprenörens åtagande kommer att vara
utförda på ett sådant sätt att de möjliggör ett
fackmässigt räckesarbete.
Om beställaren, enligt beställarens avtal med sin
uppdragsgivare, är skyldig att upprätta objektspecifik ritning, relationsritning och/eller
beräkningar ska entreprenören tillhandahålla
beställaren underlag för upprättandet av sådana
handlingar.

UTFÖRANDE
Om inte annat anges i kontraktshandlingarna ska
entreprenören, innan arbete påbörjas vid varje

Om avtal träffas om förlängd arbetstid, utanför
ordinarie arbetstid på arbetsplatsen, ska beställarens och entreprenörens organisation klarläggas i
samband med ingåendet av sådant avtal. Om inte
annat avtalats ska beställaren tillhandahålla
utmärkningsansvarig på plats även under den
förlängda arbetstiden.

TIDER
Med tillägg till AB 04/ABT 06 kapitel 4 § 2 föreskrivs:
Om beställaren ändrar avtalad tid för arbetenas
påbörjande, ska beställaren i god tid innan arbetena
ska utföras meddela den nya igångsättningstiden.
Med tillägg till AB 04/ABT 06 föreskrivs följande
kommentar till kapitel 4 § 3 och kapitel 5 § 4: Hinder
enligt kapitel 4 § 3 p. 1 föreligger normalt om
entreprenören inte kan utföra sitt arbete eller del
därav i planerad tidsföljd på grund av att arbete
hänförligt till beställaren inte har utförts eller att
tillräckligt arbetsområde inte har tillhandahållits.

ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL OCH
ALLMÄNNA ARBETEN
Entreprenören förbinder sig att i god tid underrätta
beställaren om, när och i vilken omfattning
entreprenören kommer att nyttja allmänna
hjälpmedel eller allmänna arbeten som beställaren
åtagit sig att tillhandahålla entreprenören.
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