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Bilagenummer

Till handling (anbud, förfrågan eller kontrakt)

Ange i förekommande fall vem som fyllt i blanketten:

Anbudsgivare

Beställaren

Entreprenadens namn/beteckning
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Huvudregeln i AB 04 kap 1 § 9 är att entreprenören på egen bekostnad skall anskaffa allt som behövs för
entreprenadens utförande. Det betyder att om inget annat anges nedan eller framgår av övriga handlingar
ska arbete eller hjälpmedel tillhandahålls av entreprenören.
För det fall beställaren skall tillhandahålla allmänna arbeten eller allmänna hjälpmedel bör relevant AMA AF
07 kod anges.
Den som har kryssat i en uppgift svarar för denna i enlighet med vad som föreskrivs i AB 04 kap 1 § 6. Om
entreprenören har kryssat i att någonting ej erfordras gäller, i förekommande fall, även vad som föreskrivits i
AB 04 kap 1 § 8
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Allmänna hjälpmedel eller allmänna arbete
inom ramen för entreprenörens entreprenad
Lossning av räckesmaterial. Placeras på underlägg
av trä på bro (broräcke) eller längs väglinjen vid
montagestället (vägräcke)

Tillhandahålls av

Erfordras ej

beställaren

Lastning och transporter av material inom
arbetsplatsen
Montering av räcke som temporärt fallskydd.
Fallskyddet monteras utanför kantbalk, ej hindrande
montagearbete av permanent räcke
Demontering av temporärt fallskydd
Trafikavstängning enligt gällande TA-plan
Arbetsbod
Låsbar materialcontainer
Snöröjning och halkbekämpning
Vid broräckesentreprenad

Tillhandahålls av

Erfordras ej

beställaren

Lyfthjälp vid montering av detaljer med vikt över 50kg
Pallningsvirke 45x95 mm för höjdriktning av räcke
Lyfthjälp samt skylift eller montageställning vid
montage av skyddstak och montage på ving- och
stödmur
El och vatten av godkänd kvalitet vid behov
frysskyddat
Kärnborrning
Ruggning av kärnborrat hål enligt föreskriven Allmän
Teknisk Beskrivning, ATB
Fastgjutning av ståndare eller undergjutning av
ståndare på fotplåt, se punkt 15 i RÄCKE 07
Utföra och dokumentera kontaktmätning (RRAmätning) på bultgrupper (före montage). Utföra och
dokumentera kontaktmätning (RRA-mätning) på
ståndare i ursparing (efter montage och före
ingjutning)
Ban-, el- och säkerhetsvakt vid arbeten på, över och
vid elledning
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Vid vägräckesentreprenad

Tillhandahålls av
beställaren

Erfordras ej

Tillhandahålls av
beställaren

Erfordras ej

Fyllnadsmaterial kross 8-16 mm för riktning, placerat
längs räckeslinjen, normalt ca 35 liter/hål
Toppfyllning av hål för räckesståndare omgående efter
avsyning av montage, normalt ca 15 liter/hål samt
komprimering av fyllnadsmaterial till erforderlig fasthet
Utsättning för räckesståndare med plustecken (+) 70 x
70 cm (för balk- sido- och slänträcke)
Utsättning med heldragen linje (för mitt- och
betongräcke)
Extra utsättnings-, packnings- och riktningsarbeten vid
friläggning längs räckeslinjen för hålslagning, se punkt
17 i RÄCKE 07
All schakt för förankringsbalk, förankring, gjutning samt
återfyllning
Hålslagning mer än 2 m från vägkant om hårdgjord yta
för hålslagningsfordon saknas
Håltagning i mark där prylning ej är möjlig enligt
beskrivning i punkt 17 i RÄCKE 07
Vid lin- och/eller skiljeräckesentreprenader
Nergrävning av räckesförankringar
Friläggning av räckesinfästningar
Fyllnadsmaterial 4-8 mm för riktning av fundament eller
stolpar
Montering av stolpfundament på räcke över bro
Layouten, strukturen och det förtryckta innehållet i denna blankett är upphovsrättsligt skyddat och får inte ändras.
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