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Branschspecifika tillägg till AFU 99 för håltagningsentreprenader 
AFU 99 
För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser 
för underentreprenader, AFU 99, med 
nedanstående ändringar och tillägg. Det förutsätts 
att parterna tagit del av AFU 99. 
 
Anm. 
I marginalen har av praktiska skäl angetts de 
bokstavs- och sifferkoder som för vidstående 
bestämmelser återfinns i AF AMA 98. 
Föreskrifterna i AF AMA utgör därigenom ej 
avtalsinnehåll. 
 
AFC.3          Organisation 
 
AFC.552      Brandskyddsansvarige 
Beställaren skall tillhandahålla en namngiven 
fysisk person som skall ansvara för brandskyddet i 
samband med entreprenaden. 
 
AFC.4          Tider 
 
AFC.42         Igångsättningstid 
Om det mellan parterna ej träffats 
överenskommelse om bestämd igångsättningstid 
för entreprenörens arbeten, skall beställaren avropa 
arbetet senast 5 arbetsdagar innan ingångsättning. 
 
AFC.56         Avsyning 
När entreprenören färdigställt entreprenaden eller 
fysiskt avgränsad del av densamma har han rätt att 
av beställaren begära avsyning vad gäller 
förekomsten av skador på entreprenaden. 
 
Ställd säkerhet sätts dock inte ner förrän 
slutavsyning skett. 
 
AFC.631        Säkerhet till beställaren 
Entreprenörens säkerhet skall, om inte annat 
föreskrivits i övriga kontraktshandlingar, gälla för 
ett belopp om 10% av kontraktssumman under 
entreprenadtiden. 
 
Säkerhet skall genast återlämnas efter godkänd 
avsyning. 
 
AFH, AFJ       Allmänna hjälpmedel och 
                         arbeten 
Om inte annat överenskommits gäller följande 
förändringar och tillägg. 

AFH.213      Personalbod och klosett som  
                      tillhandahålls 
Entreprenören tillhandahålls erforderliga platser i 
personalbod och klosett jämte drift inklusive 
städning samt underhåll av dessa. 
 
Entreprenören skall för sin utrustning även 
tillhandahållas försäkringsmässigt godkänt 
skalskydd inkl lås. 
 
AFH.32       Tillfällig väg och plan som 
                    tillhandahålls 
Entreprenören skall ha tillgång till lämplig 
upplagsplats. Transportväg och upplagsområde 
skall vara fritt från hinder. 
Beställaren svarar för nedtagning och borttransport 
av betongblock. 
 
AFH.412    Tillfällig elförsörjning m m som  
                   tillhandahålls 
Entreprenören tillhandahålls erforderlig elkraft och 
kylvatten under tryck högst 50 m från arbetsstället. 
Avlopp för spillvatten från borrning och sågning 
tillhandahålls högst 25 m från arbetsstället. 
 
AFH.6      Tillfälliga konstruktioner 
Entreprenören tillhandahålls för tillträde till 
arbetsstället erforderliga ställningar, stegar, 
landgångar, trapport eller befintlig hiss samt 
erforderlig avlastning och uppstämpning. 
 
AFH.71     Lyftanordningar 
För upp- och nedtransport av material och 
utrustning tillhandahålls entreprenören motordriven 
kran eller annan angiven lyftanordning. 
Tillhandahålls förarstyrd kran eller lyftanordning 
tillhandahålls även förare under ordinarie arbetstid. 
 
AFH.9     Övriga allmänna hjälpmedel 
Entreprenören tillhandahålls för arbetenas 
utförande de skyddsanordningar för arbetarskydd 
som påfordras med stöd av lag eller annan 
författning eller eljest gällande föreskrifter samt en 
temperatur av min +1o på arbetsstället, som också 
skall vara fritt från hinder. 
 
AFJ.3     Håltagning 
Entreprenören tillhandahålls utsättning med 
dimensioner angivna. Beställaren svarar för 
byggnadens konstruktion samt skydd av befintliga 
installationer och färdigbehandlade ytor. 

 


