PEFLEV 07
Branschspecifika tillägg till och ändringar av AB-U 07 för
pålnings- och stålspontentreprenader
Framtagna av Pålentreprenörföreningen och Sveriges Byggindustrier
AB 04 OCH AB-U 07
1. För pålnings- och stålspontentreprenader gäller Allmänna bestämmelser för underentreprenader,
AB-U 07 och till följd av detta allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och
installationsentreprenader AB 04 i tillämpliga delar, med nedanstående branschspecifika ändringar
och tillägg. Det förutsätts därför att parterna tagit del av AB-U 07 och AB 04.
OMFATTNING
2. Med tillägg till AB-U 07 p. 2 föreskrivs att dessa branschspecifika bestämmelser ligger mellan 2 och
3 i rangordningen som position 2,5.
3. Beställaren förutsätts tillhandahålla framkomlig väg, nedfart till grunden och arbetsområde, med
bärighet för maskiner och transporter med en av entreprenören i anbudet angiven totalvikt.
4. Med tillägg till AB 04 kap. 1 § 8 föreskrivs: Saknas vid tidpunkten för anbudets avgivande uppgift om
förekomst av hindrande grundrester, ledningar sten, block, och tjäle har entreprenören rätt att
förutsätta att marken är fri från sådant, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till
annat.
5. Markytan inom arbetsområdet förutsätts ha sådan bärighet att den möjliggör säkert tillträde för
personal med normal personlig utrustning. Acceptabel bärighet kan exempelvis uppnås genom
avgrusning.
6. Godtagbar tolerans för pålar är ± 10 cm.
7. Maximal pållutning får inte överstiga 4:1.
8. För spont som enligt beställaren skall stå kvar utgår särskild ersättning.
9. För pålar vars effektiva pållängd understiger tre meter har entreprenören rätt till ersättning för tre
meter.
10. Efter det att anmärkningsfri slutavsyning verkställts har entreprenören rätt till utbetalning av
innehållna medel. Detta påverkar inte beställarens rätt till innehållande enligt AB 04 kap. 6 § 16.
ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL OCH ALLMÄNNA ARBETEN
11. Om inte annat framgår av förfrågningsunderlaget eller anbudet förutsätts beställaren tillhandahålla
tillfällig VA-försörjning samt erforderlig elkraft om 230 V/32 A till belysning och till drift av
handverktyg och o.d. i anslutning till arbetsstället.
12. Entreprenören förbinder sig att i god tid underrätta beställaren om när och i vilken omfattning han
kommer att nyttja allmänna hjälpmedel eller allmänna arbeten som beställaren åtagit sig att
tillhandahålla honom.
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