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Projekt i samverkan SKL och BI 
o Mallar för enhetlig upphandling av underhållsbeläggningar   

utformade i samverkan beställare och entreprenörer
- AF
- MF med beskrivning
- À-prislista för ÄTA-arbeten
- Projektspecifika mät- och ersättningsregler
- Handledning

o Syftar till att få ökad transparens och kalkylerbarhet i 
handlingar och anbud

o Regler för att motverka taktisk prissättning (spekulation) 
och överprövningar av anbud

o Projektstart mars 2015, färdig november 2015

o Implementering 2016
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Organisation

Styrgrupp
Representanter från SKL och medlemmar samt respektive 
beläggningsentreprenörföretag

Referensgrupp
Representanter från SKL och medlemmar samt respektive 
beläggningsentreprenörföretag

Projekt-/Arbetsgrupp
Ordförande från BI, 2 entreprenörer, 2 beställare, 
1 upphandlare,1 konsult
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Administrativa föreskrifter, AF

• elektroniskt anbud
• få ändringar av AB 04 (AFC.518 viten, AFC.611 arbetsledning 

9 %; AFC.8 hävning av kontrakt)
• viten (försening, varselkläder, miljökrav, TA-plan, beläggning)
• månatlig indexreglering för beläggningsarbeten under DCC 

(242)
• samtliga priser i mängdförteckning och à-prislista ska var för sig 

överstiga noll (0) kronor.
• ett à-pris för ett större intervall får inte vara högre än ett à-pris 

för ett mindre intervall.
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Mängdförteckning med beskrivning,
MF

• ansluter till AMA Anläggning 13
• grundskyltning TA ingår som OH, övrigt enligt à-
prislista

• ett fåtal beläggningstyper => bärlager, bindlager och 
slitlager.  
Från dessa får olika beläggningstyper avseende 
tjocklekar, bindemedelshalter och 
stenmaterialkvaliteter regleras genom regler i 
Projektspecifika mät- och ersättningsregler.
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À-prislista

• för reglering av trafik- och skyddsanordningar 
(exkl. grundskyltning)

• timpriser maskiner, fordon och personal vid 
ÄTA-arbeten

• av beställaren angivet takpris
• fiktiva mängder för anbudsutvärdering
• summerad à-prislista bör utgöra 5 – 10 % av 
prissatt MF
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Projektspecifika mät- och 
ersättningsregler

• anger ändringar av och tillägg till MER Anläggning 13
• särskild ersättning för etablering om så framgår av 

handlingarna eller avbrott o d orsakat av beställaren
• mängdintervall under en kod och rubrik avser per objekt
• à-pris gäller för arbete inom angivet tjockleksintervall
• regler för annan beläggningstjocklek (kg/m²) än i MF angiven 

liksom för annan bindemedelshalt och stenkvalitet; dock ej för 
annan stenstorlek
=> motverkar taktisk prissättning av beläggningstyper

• begreppsbestämning av objekt
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Reglering
Reglering av annan beläggningstjocklek än i MF angiven
Vid utförande av beställd annan beläggningstjocklek ersätts 
denna med framräknat tonpris med utgångspunkt från angivet 
à-pris. Reglering sker enligt följande formel:
a = b/c * d
Justerat à-pris per m² = a
Angivet à-pris enligt MF för aktuell beläggningstyp = b
Beläggningstjocklek enligt MF = c
Beställd beläggningstjocklek = d
Reglering av annan bindemedelshalt än i MF angiven
Reglering av annan stenstorlek och stenkvalitet än i MF 
angiven
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Begreppsbestämning av objekt
Ett objekt är:
• en sammanhållen yta där kortare avbrott för 

exempelvis cirkulationsplatser, korsningar, 
farthinder och spår kan finnas 

• objektet ska vara avropat vid ett tillfälle
• arbetet ska därefter kunna utföras i en tidsföljd 

och med kontinuerlig framdrift, dock kan 
arbetstiden i enlighet med kontraktshand‐
lingarna vara begränsad under dygnet.
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Handledning

• ingen kontraktshandling
• anger råd till den/de som upprättar de olika  
handlingarna i förfrågningsunderlaget

• ingen lärobok; kunskap inom AMA och 
regelverk är en förutsättning

• visar räkneexempel på hur andra 
beläggningstyper och 
beläggningstjocklekar regleras

• information om support m m.
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Distribution, information, helpdesk

• Digital version kommer att finnas tillgänglig via SKLs 
webbutik.

• SKL Kommentus Inköpscentral använder redan de framtagna 
dokumenten i pågående upphandlingar.

• Information kommer att ske genom branschgemensamma 
träffar på olika orter i landet under första halvåret 2016.

• Synpunkter och frågor på malldokumenten ska ställas till en 
helpdesk.
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Frågor ?

12 Glenn Lundmark


