UNDERTAK 08
Branschspecifika tillägg till och ändringar av AB-U 07
för undertaksentreprenader
Framtagna av Undertaksföreningen och Sveriges Byggindustrier
AB 04 OCH AB-U 07
1. För undertaksentreprenaden 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.
ANBUDETS GILTIGHET
2. Med tillägg till AB-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
3. Med tillägg till AB-U 07 p. 2 föreskrivs att dessa branschspecifika bestämmelser ligger mellan 2 och
3 i rangordningen som position 2,5.
4. Med tillägg till AB 04 kap. 1 § 8 föreskrivs: Saknas vid tidpunkten för anbudets avgivande uppgift om
utrymmet där undertak skall monteras har entreprenören rätt att förutsätta dels att den maximala
bjälklagshöjden inte överstiger 3 meter, dels att maximal pendellängd är 0,7 meter, om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.
5. Med tillägg till AB 04 föreskrivs följande kommentar till kap 2 §§ 3 och 4: Håltagning, vertikaler,
inklädnader och avväxlingar som ej ingår i åtagande enligt kontraktshandlingarna är normalt att
anse som ÄTA-arbeten.
TIDER
6. Med tillägg till AB 04 kap 4 § 2 föreskrivs: Om beställaren ändrar avtalad tid för arbetenas
påbörjande, så är han skyldig att avropa arbetena i god tid för verklig igångsättning.
7. Med tillägg till AB 04 föreskrivs följande kommentar till kap 4 § 3 och kap 5 § 4: Hinder enligt kap 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. Hinder enligt nämnda
bestämmelse kan vidare föreligga om utrymmet där undertak skall monteras förhindrar
ställningsbyggnad eller användning av rullställning.
ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL OCH ALLMÄNNA ARBETEN
8. 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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