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HANDLING 1 BILAGA 1, FAST DEL
NYBYGGNATION AV SPÅRVÄG MELLAN LUND C OCH ESS
Förfrågningsunderlag 2015-12-22

Definition fast del
I den fasta delen av riktpriset skall följande kostnader ingå:
Entreprenörarvode enligt ABT 06 kap 6 § 9 punkt 8, täckande risk, vinst och
centraladministration, enligt vad som närmare framgår nedan:
- Huvudkontor och bolagskostnader inkl. lednings- och stabsfunktioner, företagsledning,
inklusive ombuds arbete och mötestid samt kostnader för bokföring, kalkylfunktioner,
planeringsfunktioner, uppföljningsfunktioner, systemuppläggning och databank, centrala
inköp, kostnadsbank, inköpsrådgivning, juridik, leverantörsförteckning, samtliga
ledningssystem avseende kvalitets-, miljö-, ekonomi-, arbetsmiljö- och inköpssystem, ITsystem och ekonomifunktioner samt;
- köp av personliga datorer och utrustning
- kostnader för arbetskläder för samtlig personal på byggarbetsplatsen
- kostnader för personlig skyddsutrustning, kostnader för mobiltelefon, läkar- och
hälsoundersökningar och rehabilitering av arbetsskada
- resekostnader för all personal till och från byggarbetsplatsen
- mindre verktyg och handmaskiner (se definition nedan av under rubriken ”Hjälpmedel”)
- mätningsavgifter till byggmästareföreningen
- avlöningsutbetalning och lönestatistik
- fakturabetalning
- informationsmaterial
- representation
- avgifter till företag- och branschorganisationer
- annonskostnader
- entreprenörens ansvar för entreprenaden under och efter entreprenadtiden enligt ABT 06
- entreprenörens kostnad för försäkring och säkerheter
- åtgärdande av fel och skada till följd av fel som entreprenören svarar för
- skadestånd
- fakturahantering gentemot beställaren och därtill hörande specifikationsunderlag
- entreprenörens utlägg för resor och omkostnader vid fabriksbesök, upphandlingar och dylikt
- ersättning till besiktningsman av entreprenören enligt ABT 06 kap 7 § 15
- Personalutbildning och friskvård
- förekommande förtäring på arbetsplats
- Arbetsplatsens kontorsomkostnader såsom kopieringsapparater, kontorsmaterial, porto,
telefon, telefax, förplägnad m m.
- Dröjsmålsräntor som belastas Entreprenören av bakomvarande led såsom underentreprenör,
materialleverantör etc
- Administrativa påslag på och entreprenörsarvode för underentreprenörer, underkonsulter,
material och vara.
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Förfrågningsunderlag 2015-12-22

I den fasta del ingår vidare – i den mån de inte omfattas av ovan - kostnader enligt följande
littera i Formulär LR06 med 2015 års procenttal (Reviderad upplaga av formulär 15/95):
2-3. Arbetsledning och arbetare
Personal sysselsatta med projektet som inte är placerade på arbetsplatsen inkluderande
samtliga kostnader enligt litt 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, och 2.5.
Pensionsförsäkringar, fallskärmsavtal o d till personal enligt litt 2 (Arbetsledning) samt för
personal sysselsatta med projektet ej placerade på arbetsplatsen.
4. Hjälpmedel
Litt. 4.1 Handverktyg och mindre redskap samt avvägningsinstrument, teodoliter,
mobiltelefoner inkl. abonnemang och trafikavgifter, kommunikationsradioutrustning, telefax,
lokal telefonväxel, datorer inkl. programvara, internetuppkoppling, plotter, skrivare,
kopieringsmaskiner, o d, utställnings- och visningsutrustning för studiebesök inkl.
informationsmaterial, släpvagnar till personbilar. Med handverktyg och mindre redskap avses
exemplifiering enligt Sveriges Byggindustrier.
Kostnader för transporter av personal samt material och varor
6. Försäkringar mm
6.0 Arbetsplatsförsäkringar.

8 Entreprenörarvode
8 a) Entreprenörarvode inklusive kostnader för räntor och centraladministration.
8 b) Entreprenörarvode för arbete, hjälpmedel, material eller vara mm som tillhandahålls av
beställaren.
Till undvikande av missförstånd klargörs att i fast arvode ingår inte;
- Projektchef/produktionschef eller motsvarande som ingår i platsorganisationen för
entreprenaden och är stationerad på byggarbetsplatsen.
- Upphandling av underentreprenad, konsulter m m
- Kostnadsavstämningar, slutkostnadsprognoser, kostnadsstyrning, planering, kalkylarbete
- Medverkan i möten enligt entreprenadkontraktet.
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