BLI MEDLEM

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.

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.

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
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.

SVBRF’s verksamhet

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.

Samarbete med andra branschorganisationer i gemensamma frågor.

Vårt främsta mål är att företräda medlemmarna i förhållande
till Trafikverket, CEN och övriga parter i räckesbranschen.
Klara regler som tillämpas lika över hela landet, utbildning,
gemensamma leveransvillkor, som Räcke 18, och entreprenadjuridisk hjälp är några av de viktigaste områdena i verksamheten.
Som medlem har du också en neutral part som kan föra
din talan, både som enskild medlem eller som del i en grupp
företag.
Genom gemensamma träffar och resor som anordnas ges
möjlighet att under trivsamma former mötas, diskutera och
utbyta erfarenheter med övriga i branschen.
SVBRF är en viktig remissinstans för Trafikverket och
Transportstyrelsen samt ordnar konferenser med myndigheter
och forskare både från Sverige och utlandet.

Regelbundna möten mellan branschen
- Trafikverket och Transportstyrelsen.

Mer information hittar du på www.svbrf.se

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

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.

Detta dokument är upphovsrättsligt skyddat och får inte ändras.
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Det är föreningens medlemmar som påverkar och bestämmer
inriktningen på SVBRF´s verksamhet!

Medlemsförmåner
Personal anställd vid ett medlemsföretag erbjuds 15%
rabatt vid deltagande i utbildningar arrangerade av SVBRF,
samt 25% på utbildningarna ”Säkerhet på väg” och liknande
i ATA:s regi.
Medlemmar erbjuds att kostnadsfritt ta hjälp av advokat
i entreprenadjuridiska frågor av mindre omfattning.
SVBRF utbildar projektörer, projektledare,
Trafikverkets specialister, trafiksäkerhetsgranskare, m fl.
Vi erbjuder även utbildning till SVBRF
auktoriserad räckesmontör – ett krav både
vid nymontage och reparation för den som
leder arbetet på plats.

SVBRF bevakar regelverket och informerar
medlemmarna när det kommer nya utgåvor
och viktiga förändringar.
På vår hemsida
presenteras bl a medlemsföretagen och
deras produkter i en
unik och välbesökt
förteckning.
Dessutom finns
länkar till företagens
hemsidor.

Medlemsavgift 2021
Avgiften för medlemskap är uppdelad i två delar.
Medlemsavgift = 500 kr/år (ej avdragsgill) Serviceavgifter
(avdragsgilla):
5.000 kr upp till 10 MSEK i omsättning
10.000 kr över 10 MSEK upp till 20 MSEK i omsättning
20.000 kr över 20 MSEK upp till 60 MSEK i omsättning
35.000 kr över 60 MSEK i omsättning
10.000 kr rena Montageföretag
4.000 kr konsultföretag med upp till 25 anställda
8.000 kr konsultföretag med fler än 25 anställda
3.000 kr Offentlig verksamhet, organisationer, forskare och
nystartade företag.
Moms tillkommer på samtliga avgifter ovan.
Personligt medlemskap, 500 kr inkl moms. Ger ej rösträtt
eller medlemsrabatt på kursavgifter.
För att ansöka om medlemskap fyller du i den bifogade
blanketten som också finns på hemsidan.
Frågor? Maila till adm@svbrf.se

Välkommen som medlem i SVBRF!
Bilder från medlemsresor till
TRAFFIC EXPO-mässan i USA.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

SVBRF

Box 3010

720 03 Västerås

e-post: adm@svbrf.se

www.svbrf.se

