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Angivna förutsättningar ansluter till föreskrifter i AMA AF 12 genom angiven kod med tillhörande rubrik. Ändringar eller 
tillägg till AMA AF 12 enligt nedan gäller för rubricerad entreprenad, och anges under respektive kodrubrik i fältet ”Behov”.  
 
Anvisning: Endast de koder med texter som ska gälla för anbudet/avtalet ska lämnas kvar. I de fall det allmänna arbetet eller 
hjälpmedlet angivet nedan inte ska tillhandahållas av kunden så ska alltså den aktuella koden med tillhörande text strykas.  
 

AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL  
Entreprenören ska på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna arbeten och hjälpmedel för den egna entreprenaden, 
där inte annat anges i detta avsnitt. 

AFG.1271 Utrymme i byggnad under uppförande vilket tillhandahålls 
Entreprenören tillhandahålls utrymme i byggnad under uppförande att användas som bod. 

Behov: Behåll ovanstående text eller ange behovet här och radera raden ovanför. Välj bara en av koderna 1271 och 1272. 

AFG.1272 Utrymme i befintlig byggnad vilket tillhandahålls 
Entreprenören tillhandahålls utrymme i befintlig byggnad att användas som bod 

Behov: Behåll ovanstående text eller ange behovet här och radera raden ovanför. Välj bara en av koderna 1271 och 1272. 

AFG.1412 Tillfällig elförsörjning som tillhandahålls 
Entreprenören äger rätt att använda anordnad tillfällig elcentral. 

Entreprenören tillhandahålls allmän belysning utomhus inom arbetsområdet. De ytor som behöver utnyttjas för gående till 
fots ska vara belysta. 

Entreprenören tillhandahålls allmän belysning inomhus inom arbetsområdet. Belysning ska placeras så att alla gångstråk, 
rum och utrymmen är belysta. 

Entreprenören tillhandahålls erforderliga eluttag om 230 V/16 A vid varje småhus respektive i varje våning och 
trappuppgång, dock minst vid var 40:e meter.  

Entreprenören ska hålla anordning för belysning av eget arbetsställe. 

Entreprenören tillhandahålls elkraft till belysning och till drift av handverktyg och dylikt. För särskilt stor förbrukning, såsom 
vid eluppvärmning, elsvets, provdrift och dylikt, tillhandahålls elkraft mot skälig ersättning. 

Behov: Behåll all eller delar av ovanstående text. Komplettera ovanstående text eller ange behovet här och radera text 
ovanför som inte behövs. 

AFG.1422 Tillfällig vaförsörjning som tillhandahålls 
Entreprenören äger rätt att använda av annan anordnad tillfällig va-anläggning i den mån detta inte hindrar dennes eget 
arbete. 

Entreprenören tillhandahålls vatten för normal förbrukning. För särskilt stor förbrukning, till exempel vid provning av stora 
cisterner, tillhandahålls vatten mot skälig ersättning. 

Behov: Behåll all eller delar av ovanstående text. Komplettera ovanstående text eller ange behovet här och radera text 
ovanför som inte behövs. 

AFG.311 Skydd av arbete 
Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan orsaka skada. 

Entreprenören ska skydda eget färdigt arbete om det kan skadas genom förslitning under entreprenadtiden. 

Entreprenören ska tillse att av honom upplagd vara eller uppställt hjälpmedel inte hindrar tillträde till eller döljer 
avstängnings- och inspektionsanordning, brandpost, brandskåp, brunn, elcentral, mätpunkt och dylikt. 

Behov: Behåll all eller delar av ovanstående text. Komplettera ovanstående text eller ange behovet här och radera text 
ovanför som inte behövs. 

AFG.422 Lossning som tillhandahålls  
 Beställaren ska utföra följande lossning: Ange typ av varor och om möjligt antal leveranser, antal pall/kollin. Ange om 
lossningen endast avser att lossa från lastbil till mark eller om varorna ska lastats av på annan plats.   
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AFG.4482 Övriga lyftanordningar som tillhandahålls 
Beställaren ska tillhandahålla hiss eller kran för transport av följande material: Ange typ av material, storlek och vikt på 
pallar eller kollin. Tänk på att alla personhissar inte klarar standardpallar med vikt 1 000 kg.  

AFG.512 Ställningar som tillhandahålls 
Entreprenören tillhandahålls ändamålsenlig ställning eller arbetsplattform för arbete som ska utföras på högre höjd än 4 m, 
däremot inte för montering av större konstruktion eller maskin. 

Entreprenören ska i god tid meddela behov av ställning. 

Entreprenören ska rulla tillhandahållen rullställning inom hinderfri del av våningsplan. 

Behov: Behåll all eller delar av ovanstående text. Komplettera ovanstående text eller ange behovet här och radera text 
ovanför som inte behövs. 

AFG.75 Väderberoende arbeten 
 Beställaren ska utföra följande uppvärmning: Ange vilka ytor som avses, vilken arbetstemperatur som måste upprätthållas 
samt hur lång tid de arbeten beräknas ta där uppvärmning måste ske. 

AFG.751 Väderskydd 
Beställaren ska utföra följande väderskydd: Precisera om möjligt kravet på väderskydd, läge och tid då skyddet behövs. 

AFG.82 Renhållning 
Entreprenören ska hålla väg och plan ren från av honom orsakad nedskräpning, spill och dylikt. 

Entreprenören ska rengöra eget arbetsställe och renhålla efter eget arbete. Vid rengöring och renhållning ska anvisade 
uppsamlingsställen för avfall användas. 

Entreprenören ska svara för omhändertagande och bortforsling av eget farligt avfall. 

Entreprenören ska källsortera avfall. 

Beställaren ska utföra följande rengöring: Ange vilka material eller ytor som avses samt om möjligt kvantiteten. Ange när 
denna rengöring ska utföras, t ex före fogningsarbete. 

AFG.8322 Slutrengöring som tillhandahålls 
Entreprenören tillhandahålls slutrengöring av sitt arbete, däremot inte inuti apparat, apparatskåp och dylikt. 

Om ytterligare rengöring erfordras till följd av entreprenörens arbete, sedan slutrengöring utförts, svarar denne själv för 
denna. 

ÖVRIGT Efterbehandling 
Beställaren ska utföra följande efterbehandling: Ange vilka ytor eller material som avses och om möjligt kvantiteten. Ange 
hur och när denna efterbehandling ska utföras. 


