






 ANBUD del 1 31.3.2020 
 
 
ANBUD FÖR BYGGANDE AV VATTENLEDNING VID SVARTNÄSSKÄRET 
 
Undertecknad förbinder sig att utföra nämnda arbeten enligt anbudsförfrågan för: 
 
Totalpris utan mervärdesskatt___________________________________________ euro 
        
Enhetsprislistan är bifogad. Prisena i enhetsprislistan innehåller inte mervärdesskatt. 
 
Arbetsledare på arbetsplatsen är:_________________________________________ 
 
Följande underentreprenörer kommer att anlitas:_____________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
_______________________      _________________________________ 
Datum      Underskrift  / entreprenör 
 
 
 
 
Telefon ___________________________________________ 
 
Adress  ___________________________________________ 
  
Postadress ___________________________________________ 
 
Email  ___________________________________________ 



 ENHETSPRISLISTA del 1 31.3.2020  
 

   

SVARTNÄSSKÄRET 
 
Enhetspriserna är slutliga priser, som innehåller både arbetslednings-, sociala, 
och allmänna omkostnader. Ingen annan ersättning betalas. Enhetspriser 
används både vid debitering och kreditering. Mervärdesskatt ingår inte i 
enhetspriserna. 
 
1. Rörgravens jordschaktning 
 Grävning till minst 1,5 m djup och fyllning _______€/lm 
 
2. Berg och stensprängning (schaktning ingår) 

 Berg och sten djup >1 m _______€/fast m3 

 0 bergschaktning djup < 1m _______€/m2 
 stenar över 2 m3 (osprängda) _______€/fast m3                                          

 
3. Kring fyllning av rör med kross 0 - 16 enligt 

arbetsbeskrivning punkt 10 

 Schakt för ett rör _______€/lm 
 
4. Isolering (anskaffat och monterat) 
 Finnfoam 50 mm _______€/m2 

 Styrox R 50 mm _______€/m2 
 

I punkterna 1 – 2 ingår eventuellt tillskotts material som behövs 
på grund av bortsprängt berg och sten, eller för korrigering av 
sättningar. 
I punkterna 2 – 3 beräknas arbetsmängderna på basen av en 
teoretisk rörgrav med släntlutning 5:1 

 
5. Vattenledningar (anskaffade och monterade) 
       PEM 32-10 _______€/m 
 PEM 40-10 _______€/m 
 PEH 63-10 _______€/m                                                                                                                                

PEH 75-10 _______€/m 
 PEH 90-10 _______€/m 
 PEH 110-10 _______€/m 
 

6. Avstängningsventiler komplett (anskaffade o monterade) 
 för PEM 32 _______€/st 
 för PEM 40 _______€/st 
 för PEH 63 _______€/st 
 för PEH 75 _______€/st 
 för PEH 90 _______€/st 
 för PEH 110 _______€/st 
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7. Korsande hinder 
  Kabel 1 - 10 st i samma kanal _______€/st 
  Vattenledning _______€/st 
 
8. Vägundergångar 
 Grävning, med tillhörande grusning _______€/st 
 
9. Matjord 
 Anskaffad o utbredd _______€/m3 
 
10. Utmärkning av ledning med blåa distansmärken 
 Anskaffade och monterade _______€/m3 
 
11. Anskaffning och utbredning av bergskross 0 - 16 på skadade ytor 
 Anskaffning och utbredning på skadade ytor _______€/ton 
 
12. Andra möjliga arbeten mot räkning (manskap, maskiner mm.) 
 
 __________________________________________ ________€/ 

 __________________________________________ ________€/ 

 __________________________________________ ________€/ 

 __________________________________________ ________€/ 

 __________________________________________ ________€/ 

 __________________________________________ ________€/ 

 __________________________________________ ________€/ 

 __________________________________________ ________€/ 

 
 

 
___________________________ _____ / _____ 2020 

 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Entreprenör 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Vattenledning 
Svartnässkäret 
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1. Byggnadsarbetsplats 
Byggherre är Malax Vatten. Entreprenaden sköts av VD Bo-Ingmar 
Ahlström tel. 0500 86 10 15 

 Adress: Malax Vatten, Malmvägen 5, 66100 
 
 Byggnadsarbetsplatsen finns på Svartnässkäret på Bergö. 

2. Entreprenadens omfattning 
 Vattenledning 460 meter, från punkt 0-1 enligt bifogad kart del 1. 
 Startmöte, samt övriga möten 
 Kabelvisning av samtliga kabelintressenter. 
 Uppsättning av eventuella höjder och trafikmärken för byggnadstiden. 
 Genomgång i terrängen med byggherren varvid kontrolleras utstakning 

mm. 
 Utstakad sträckning kan justeras i samråd med byggnadsherren efter 

kabelvisning 
 Koordinatsystemet är GK22 N2000 

  
Byggherren märker ut närliggande rösen, stakar ut ledningar, samt sköter om 
avverkning och drivning. 

 
 För anbudet gäller följande mängder: 

Vattenledning PEH 63-10 460 m 
Bergssprängning 10 m3 
Stensprängning, stenar större än 2 m3 15 m3 
Anslutning av planerad vattenledning PE 63-10 till byggd PE 63-10 
med alla delar i punkt 0 

1 st 

Undergång av gårdsvägar (grus) som kan grävas 1 st 
Igenfyllning med samma material + erforderlig tilläggsutrustning 
med 0-16. 
Entreprenören åtgärdar eventuella sättningar tills garantitiden 
gått ut utan extra ersättningar. Entreprenören kan även utföra 
undergångarna med minering eller annan undergångsmetod. 
Entreprenadsumma justeras dock inte på något sätt utan 
undergångarna görs fullt färdiga. 

  

Grävning till minst 1,5m djup och fyllning 

Kring fyllning med kross 0-16 för vattenledningar enligt P10 i 
arbetsbeskrivningen 

460 m 

Isolering Finnfoam 50 mm under vägar, anskaffning & montering 20 m2 
   

 
Alla avgrävda rör och kablar skall repareras.  
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Vattenledning, avlopp och kabel skall märkas ut med träkäppar som är 
påskrivna med text som anger vad utmärkningen betyder. Skarv skall 
också märkas ut. På alla käppar skall skrivas grävdjupet. 
 
Berg och stenar över 2 m3 borttransporteras inte. Stenar under 2 m3 
ingår i entreprenaden. 

3. Entreprenadform 
Totalentreprenad med enhetspriser för justering av entreprenadsumma om 
arbetsmängderna ändras. 

 
Entreprenadavtal uppgörs på blankett RT 80 265 SV med allmänna avtalsvillkor 
RT 16 - 10660 SV, YSE 98. 

4. Handlingar som följs under entreprenaden 
 I nedanstående ordning: 

- Entreprenadavtal 
- Entreprenadförhandlingsprotokoll 
- Allmänna avtalsvillkor 
- Entreprenadförfrågan 
- Entreprenadprogram anbud 
- Arbetsbeskrivning med bilagor 
 

Samtliga gällande: lagar, förordningar och anvisningar som gäller säkerhet och 
arbetsskydd skall följas. 

 
Speciellt efterföljs: 
 Arbetsskyddslagen 23. 8. 2002/738 
 Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten 26.3.2009 / 205 
 Statsrådets förordning om säkerheten vid sprängnings och 

brytningsarbeten 644/2011 
 Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av 

arbetsutrustning 12.6.2008/4031095/2019 
Vid arbetets utförande skall vidare följas gällande lagar normer och allmänna 
kvalitetsfordringar, samt goda arbetsmetoder. 

 
Under arbetets gång skall åtlydas platskontrollantens anvisningar. Kontrollant 
har rätt att avbryta arbetet om arbetsutförandet strider mot givna handlingar 
och direktiv. Ändring får inte utföras utan kontrollants godkännande. 

5. Anmärkning mot handlingar 
Entreprenören skall efter att ha besökt arbetsplatsen, och läst igenom 
entreprenadhandlingarna, göra eventuella anmärkningar mot erhållna 
handlingar. 

6. Byggnadstid 
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Byggnadstid enligt anbudsförfrågan. Arbetet skall utföras på vardagar, måndag 
– fredag mellan 7.00 – 17.00. Kommer arbete att utförs på andra tider skall 
entreprenör begära tillstånd av byggherren 

7. Entreprenadsumma och avgifter 
Entreprenadsumman avges som totalpris. Entreprenadsumman binds inte till 
index. Som förskott betalas högst 5 % av entreprenadsumman, förskott betalas 
när entreprenören inlämnat godkänd garanti. 

 
Entreprenören uppgör i samråd med byggherren betalningsrattabell. Varje rat 
skall motsvara den dittills utförda arbetsmängden. Betalningsrattabell 
godkänns och undertecknas av båda parter i samband med undertecknandet av 
entreprenadavtalet. 

 
Den sista raten är 20 % av entreprenadsumman. Raten betalas då byggherren 
godkänt efterputsningsarbetet. 

8.  Garantitid 
Garantitiden är 2 år, beräknad från arbetets godkännande och 
mottagningsbesiktning. 

9. Garanti 
Som garanti godkänns av finsk bank eller försäkringsbolag utställd garanti. 
Entreprenören skall i sitt anbud ange vilken slags garanti han skall anskaffa och 
varifrån. 
Garantin under byggnadstiden skall utgöra 10 % av entreprenadsumman samt 
gälla 3 månader utöver avtalsenligt överlåtelsedatum. 
Garantin under garantitiden skall utgöra 2 % av entreprenadsumman och gälla 
3 månader utöver avtalsenlig garantitid, som är 2 år. 

10. Avtalsböter 
 Enligt allmänna avtalsvillkor. 

11. Ändrings och tilläggsarbeten 
Entreprenör får inte utföra ändringsarbete eller tilläggsarbete utan byggherrens 
medgivande. Ändrings och tilläggsarbetes pris beräknas på basen av 
enhetspriser. Enhetspriserna används både vid ersättningar och krediteringar. 

12. Entreprenadprojektets övriga bestämmelser 
Entreprenören ansvarar för ett heltäckande försäkringsskydd för arbete och 
arbetsplats. 
Ansvars, person och sakförsäkring. 
Entreprenören bör iaktta samtliga bestämmelser som gäller arbetsskydd. 
Entreprenören bör i anbudet ange ansvarig arbetsledare som skall finna på 
arbetsplatsen. 
Arbetsledaren ska ha teknisk skolning, byggmästare eller ingenjör. 
Som arbetsplatsens övervakare fungerar person som utses av byggherren 
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13. Anbud 
Anbud skall ges enligt detta entreprenadprogram och övriga tillhörande 
handlingar. 
Anbudet skall ges enligt följande: 
 
  Totalpris    __________euro 
 

 Ovannämnda totalpris innehåller inte mervärdesskatt. 
 Anbudet skall vara i kraft 90 dygn beräknat från sista inlämningsdagen.  
  
 Entreprenör skall till anbudet bifoga följande handlingar: 

- Enhetsprislista 
- Intyg över att skatter och pensionsavgifter är betalda 
- Intyg över att arbetsledare för sprängningsarbete innehar 

överladdar behörighet 
- Intyg över att personal som utför sprängningsarbete har laddar 

behörighet 
Saknas någon av dessa bilagor är detta tillräcklig grund för förkastande av 
anbud. 
 
Handlingarna skall returneras till byggherren senast en vecka efter meddelande 
om att entreprenadavtal har uppgjorts. Om handlingarna inte erhållits 
debiteras entreprenören en avgift om 100 euro. 
 
Malax den 31.3.2020 
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Svartnässkäret 
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1. ALLMÄNT 

Detta säkerhetsdokument utgör ett underlag för säkerheten vid 
byggarbetsplatsen och skall efterföljas under arbetets gång. 
Säkerhetsdokumentet skall uppdateras om förhållandena på arbetsplatsen 
ändras. 

Arbetsplats  

Vattenledning på Svartnässkär. 

Byggherre 

Byggherrens representant är: 
Malax vatten  /  VD Bo-Ingmar Ahlström tel. 0500 861 015. 

Projekttyp 

Vattenledning till det kommunala vattenledningsnätet  

Byggprojektets utförare 

Vald entreprenör utför arbetet som totalentreprenad. 

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 

Samtliga lagar och förordningar gällande säkerhet och arbetsskydd på 
arbetsplatsen skall följas. Speciellt efterföljs: 

 Arbetsskyddslagen 23.8.2002/738 

 Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten 26.3.2009/205 

 Statsrådets förordning om säkerheten vid sprängnings och 
brytningsarbeten 644/2011 

 Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av 
arbetsutrustning 1095/2019 

 Arbetsskyddsmyndigheternas publikation: Smala schaktningar 
 
Ovanstående lagar, förordningar och publikation skall finnas synliga på arbetsplatsen. 

2. INFORMATION OM ARBETSPLATSEN/STARTMÖTE 

Innan arbetet påbörjas skall byggherre och entreprenör gemensamt gå igenom 
förhållanden på arbetsplatsen, speciella arbetsmoment och förhållanden som 
inverkar på arbetsplatsens säkerhet ska särskilt beaktas. Alla arbetstagare, 
entreprenör samt byggherrens representant och övervakare skall delta i detta 
startmöte. Mötesdeltagarna skall besöka arbetsplatsen. 
 
All personal som kommer att utföra arbete på arbetsplatsen skall informeras 
om samtliga arbetsmoment, så att de kan utföra säkert arbete. Kompetent 
personal skall anlitas. 
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Innan arbetet skall boende inom närområdet skriftligen informeras om att obehörig 
vistelse på arbetsplatsen är förbjuden, vidare skall informeras om när arbete pågår, 
samt övriga aspekter som kan inverka på säkerheten. 

3. KABLAR OCH VATTENLEDNINGAR 

Innan arbetet påbörjas beställer entreprenören kabelvisning från samtliga 
kabelintressenter. Kablarnas art och placering klarläggs. Entreprenören 
klarlägger tillsammans med byggherrens representant var korsning med 
vattenledning kommer att ske. Platser för befintliga avstängningsventiler som 
kan stängas av i händelse av rörbrott skall även klarläggas innan arbetet 
påbörjas. 

4. UPPGIFTER OM ARBETSPLATSEN 

I denna punkt framgår speciella förhållanden som kan inverka på säkerheten 
vid arbetsplatsen. 

Schaktning  

Schaktningsdjupet varierar mellan 1,5 – 2,20 m räknat från markytan(i 
huvudsak under 2,2 m). Vid schaktningen skall användas stålspont eller annan 
stödkonstruktion. Alternativt kan långsammare slänt tillämpas. Vid 
schaktningsarbetet skall uppgrävda massor läggas tillräckligt långt ifrån 
schaktet så att ras inte inträffar. Vid arbetet efterföljs publikation: Smala 
schaktningar. 

Avgrävning av vägar 

Minst ett dygn före avgrävning skall boende längs väg informeras om att vägen 
kommer att grävas av. Innan avgrävning sätter entreprenören upp lagstadgade 
trafikmärken, stänger av vägen med skyddsbommar, samt sätter upp 
erforderlig varningsutrustning. När schaktningen är utförd, jämnas vägen så att 
inga farliga sättningar uppstår. Eventuella sättningar iväg skall kontinuerligt 
åtgärdas. 

Arbeten på väg 

Vid arbeten på väg skall iaktas största försiktigthet så att olycka inte uppstår. 
Lagstadgade trafikmärken, skyddsbommar, och varningsanordningar ska vara 
utsatta innan arbetet påbörjas och under arbetets gång. Arbetsmaskinernas 
varningsutrustningar skall vara påkopplade. 

Schaktning av kanal 

Vattenledningskanalens djup är ställvis eventuellt 2,2 m djup, dock i huvudsak 
under 2,2 m. Släntlutningar som tillämpas är: 

 djup under 2 m = 5:1 

 djup 2 – 2,5 m = 3:1 

 vid djup över 2,5 m tillämpas stålspont eller övrig stödkonstruktion för 
stöttning av rörgrav. 
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Vid arbetet skall efterföljas de släntlutningar som finns angivna i bifogad 
publikation: Smala schaktningar. Om det vid schaktningen framkommer att 
markförhållandena är sådana(lera, högt grundvatten, vibrationer av trafik, 
marken är uppgrävd tidigare mm) att risk för ras föreligger ska släntlutningen 
göras långsammare så att ras av schaktväggar inte uppstår. 
 
Kan slänt inte göras långsammare på grund av utrymmesbrist, ska 
schaktväggarna stödas med stålspont eller annan stödkonstruktion. 
 
Uppgrävda massor ska placeras på ett avstånd av minst 2 m från schaktets kant. 

Bergsprängning 

Bergssprängning utförs som kanalsprängning. 
 
Samtliga boende på området ska i god tid informeras när sprängning på 
området kommer att ske. Vidare ska säkerställas att ingen obehörig finns på 
området när sprängning ska ske. Varningssignaler skall vara tydliga och 
tillräckliga. 
 
Innan arbetet påbörjas skall entreprenören uppgöra sprängningsplan i enlighet 
med Statsrådets förordning om säkerheten vid sprängnings och 
brytningsarbeten 2 kap 5 §. 
 
Vidare skall entreprenören i den säkerhetsplan som skall uppgöras för hela 
arbetet beakta de moment som framgår i ovannämnda förordnings 2 kap § 3. 
 
Kopia av kompetensbrev för personal som utför sprängningsarbete skall 
inlämnas tillsammans med anbud. Personal som inte har behörighet får inte 
utföra sprängningsarbeten. 

Trafik 

Vid byggande av vattenledningen kommer arbeten att utföras bredvid och på 
befintliga vägar på området. Arbetet skall utföras så att trafiken löper fritt och 
olyckor inte uppstår. 
 
Entreprenör sätter upp lagstadgade trafikmärken, skyddsbommar, 
varningsanordningar, övriga erforderliga skyddsanordningar, samt dirigerar vid 
behov trafiken. 
 
Personal som arbetar på väg eller i närhet av väg skall ges särskild undervisning 
och handledning om de riskmoment som förekommer vid arbeten på väg. 
 
Entreprenören skall inlämna intyg över genomgången grundkurs över 
trafiksäkerhet på väg tillsammans med anbudet. 

Farligt område intill jordbyggnadsmaskiner 
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Dylika områden på arbetsplatsen kan vara på eller bredvid en väg, i ett 
skogsområde, bredvid jordvallar och stenar invid elstolpar, bredvid schakt osv. 
 
På platser där jordbyggnadsmaskiner används skall entreprenören se till att 
ingen befinner sig på ställen som kan vara farliga. Fara som förorsakas av 
backande fordon ska på lämpligt sätt förhindras(backningssignal). 
 
Fordon, jordbyggnadsmaskiner samt lyft och andra anordningar ska placeras på 
betryggande avstånd från schaktkanten, med beaktande av markens 
beskaffenhet och schaktets djup. Trafiken ska ledas tillräckligt långt från 
schaktkanten med lämpliga avvisarbommar och hinder. 
 
När en grävmaskin används för montering av avloppsrör eller andra element i 
samband med grävningsarbete, skall i synnerhet ses till att ingen befinner sig på 
farliga plaster och att anordningen är försedd med tillförlitlig lyftkrok. 
 
Jordbyggnadsmaskiners förare och andra arbetstagare skall ges särskild 
undervisning och handledning om de riskmoment som förekommer i samband 
med jordbyggnadsmaskiner och förebyggande av fara. 

5. BESIKTNINGAR 

Mottagningsbesiktning av maskiner 

Entreprenören utför tillsammans med maskinens förare och byggherrens 
representant mottagningsbesiktning av arbetsmaskiner enligt bifogad blankett: 
Arbetsmaskinens mottagningsbesiktning, innan arbete påbörjas. 
Arbetsmaskiner som kommer att användas skall vara i skick och anpassade till 
användningsområdet samt uppfylla de krav som ställs på dem. Eventuella fel 
som kan äventyra säkerheten skall åtgärdas innan arbetsmaskinen tas i bruk.  

Underhållsbesiktning 

Entreprenören, representant för arbetarna och byggherrens representant utför 
en gång per vecka en underhållsbesiktning varvid konstateras: 

 Arbetsplatsens allmänna ordning 

 Belysning på arbetsplatsen 

 Maskinernas och lyftanordningarnas skick 

 Säkerhetsutrustning 

 Ändrade markförhållanden som t.ex. ökad rasrisk 

 Övriga saker som äventyrar säkerheten. 
 
Besiktningen bokförs i arbetsplatsdagboken. Eventuella fel och brister som 
äventyrar säkerheten skall anges i arbetsplatsdagboken. Fel och brister skall 
åtgärdas omedelbart. 

6. FARA FÖR BRAND 
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Uppgörande av eld på arbetsplatsen är förbjudet. Personal på arbetsplatsen 
som utför heta arbeten skall ha genomgått grundkurs för heta arbeten, och är 
skyldiga att uppvisa intyg om så begärs. 
 
Samtliga maskiner på arbetsplatsen och baracker för personal skall vara 
försedda med godkända skumsläckare. 
 
Gasflaskor, brandfarliga vätskor och sprängämnen mm. lagras inte på 
arbetsplatsen. 

7. ARBETSPLATSMÖTEN 

På arbetsplatsmöten skall säkerhetsfrågor behandlas och protokollföras. 
Eventuella brister vid granskningar, olyckstillbud, inträffade olyckor, utförda 
granskningar, ändrade förhållanden som påverkar säkerheten skall 
protokollföras. 

8. SKYDDSUTRUSTNING 

Personal som utför arbete skall ha följande skyddsutrustning: 

 Hjälm 

 skyddsglasögon vid behov 

 reflekterande varningskläder 

 skyddsskor 

 första hjälp-utrustning (i maskiner och baracker) 

 hörselskydd vid behov 

9. RISKANALYS 

Riskfyllda arbetsmoment på arbetsplatsen är följande: 
Risk 1 – 10 (1 = liten 10 = stor) 

 schaktning av kanal 8 

 sprängningsarbeten 9 

 trafik på arbetsplatsen 7 

 trafik på allmänna vägar 7 

10. SÄKERHETSPLAN 

Entreprenör skall uppgöra säkerhetsplan över arbetsplatsen och inlämna denna 
till byggherren innan arbetet påbörjas. 
 
Säkerhetsplanen skall uppgöras i enlighet med: Statsrådets förordning om 
säkerheten vid byggarbeten 2 kap.§ 10. 
 
Entreprenören skall beakta den information som ges i byggherrens 
säkerhetsdokument samt lägga fram nödvändiga ändringar i 
säkerhetsdokumentet för byggherren i den takten som arbetet framskrider, så 
att nödvändiga säkerhetsåtgärder kan genomföras. 
 
 
Malax 31.3.2020 
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1. Allmänt 

Föreskrifter 

Vid arbetet efterföljs: 

 denna arbetsbeskrivning 

 Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 02 

 Kunnallisteknisten töiden määrämittaus perusteet 02 

 Ril 77 2005 

Inlösningar och ersättningar 

Byggherren skaffar marktillstånd av berörda markägare samt ersätter 
eventuella oundvikliga skador som arbetet förorsakar. 

Specialbestämmelser av myndigheter 

För byggande av vattenledningar på landsvägs eller annat allmänt område 
skaffar byggherren erforderliga tillstånd. 
 
Entreprenören anskaffar erforderliga tillstånd som berör trafikarrangemang 
under byggnadstiden. 

Relationsritningar 

Efter mottagningsbesiktning överlåter entreprenören relationsritningar till 
byggherren (två serier papperskopior). 

2. Förberedande arbeten 

Utpålning 

Innan arbetet påbörjas går entreprenören igenom alla ledningssträckor med 
byggherrens representant.  Byggherren har pålat ledningsavsnitt som ska 
byggas. 

Skyddsåtgärder 

Invid VA-ledningar befintliga träd, buskar, eller övriga planteringar skyddas så 
att de inte tar skada under byggnadsarbetet. Har erforderliga skyddsåtgärder 
försummats är entreprenören ersättningsskyldig mot tredje part. 
Entreprenören ansvarar för att trafiken löper fritt, samt sätter upp lagstadgade 
trafikmärken. 

Rösen  

Innan arbetet påbörjas märker byggherren ut befintliga rösen. Försvinner 
utmärkt röse är entreprenören ersättningsskyldig. 

Skogsaverkning 
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Byggherren sköter erforderlig avverkning o drivning. 

3. Arbetsområde 

Arbetsområdet är max 10 m. Används privata vägar eller privat mark utanför 
reserverat arbetsområde, anskaffar entreprenören tillstånd därtill. 
Entreprenören ansvarar för samtliga skador på privat mark. 

4. Kabelvisning 

Entreprenören beställer kabelvisning. Grävningsarbete får inte utföras innan 
samtliga kablar på arbetsområdet är utmärkta. Grävs en kabel av är 
entreprenören ersättningsskyldig. 

5. Arbetsplatsdagbok 

Entreprenören anskaffar och för arbetsplatsdagbok för arbetsplatsen. I 
arbetsplatsdagboken antecknas samtliga avvikelser från planen och orsaker 
därtill. Dagboken ska finnas på arbetsplatsen och förevisas för platskontrollant. 

6. Jordschaktning 

Släntlutning på kanal är 5:1. 
 
Vid schaktning av rörgrav bör ev. vägbyggnadsmaterial och humus läggas skilt 
så att de vid igenfyllning kan läggas överst. Rörgravens väggar ska stöttas om så 
erfordras så att ras inte inträffar. Skild ersättning för tillskottsmassor vid 
sättningar längs ledningslinjen godtas inte, utan alla tilläggsmassor för nämnda 
sättningar och därtill hörande arbeten ingår i entreprenaden. Vid 
jordschaktningsarbetet bör efterföljas samtliga bestämmelser vad beträffar 
arbetsskydd. 

7. Bergsschaktning 

Vid sprängningsarbete ska följas gällande lagstiftning. Speciellt efterföljs: 
Statsrådets beslut om ordningsregler för sprängnings och brytningsarbete. 
Sprängningsarbete får inte utföras av personal som inte har behörighet. 
 
Sprängning får inte utföras innan platskontrollant och entreprenör 
gemensamt utfört erforderliga mätningar. Även stenar ska mätas gemensamt. 
 
Rörgrav i berg sprängs 150 mm djupare än planerad ledning och så att, det 
mellan rör och schaktvägg kvarstår ett fritt utrymme om 200 mm. 
 
Stenar över 2 m3 ingår i bergssprängningsmängden. Ersättning beräknas enligt 
samma enhetspriser som för bergsschaktning. Eventuella ersättande 
jordmassor för borttagna stenar och bergmaterial ingår i entreprenaden 
(material och hantering). 

8. Grundförstärkning 

Om grundförstärkning anges i mängdförteckning utförs den enligt följande: 

 bortschaktning av material 0,45 m under planerad ledning 
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 utbredning av fiberduk N2 1,5 m2/m 

 utbredning av ett 0,30 m tjockt lager bergskross 0 – 32 
Ovanpå krossbädd 0 – 32 utbreds som normalt ett 15 cm tjockt 0 – 16 
krosslager på vilket ledning monteras. 
 
Justering av entreprenadsumma sker med enhetspriser om längd på 
grundförstärkning ändras. 
 
Arbetsplatsövervakare bestämmer ändring av grundförstärkning i varje enskilt 
fall. Entreprenören får inte ändra grundförstärkning utan byggherrens tillstånd. 

9. Vattenlänsning 

All erforderlig vattenlänsning ingår i entreprenaden. Rörgraven bör hållas fri 
från vatten under byggnadsarbetet. Vidare bör samtliga utloppsdiken hållas 
öppna. 

10. Rörgravens fyllning 

Kring fyller entreprenör med mera kross än vad som nedan anges utan 
byggherrens tillstånd bekostar entreprenör den mängd kross som fyllts på 
eget bevåg. 

Kringfyllning 

Kring fyllning utförs med bergskross 0 - 16, 100 mm under rör, och på ömse 
sidor av rör, samt till en nivå motsvarande 150 mm över rörets hjässa. 

Resterande fyllning 

Resterande fyllningsmaterial får inte innehålla större stenar, is, snö, stubbar 
och dylikt. Jorden närmast markytan återställs om möjligt i ursprungligt skick. 
 
Vid trafik och gårdsplaneområden ska fyllningsjorden packas tätt ända upp till 
markytan. 
 
Vid åker och gårdsplaneområden får fyllningsmassorna inte innehålla stenar 
med en diameter större än 50 mm till ett djup om 0,5 m. 
 
Entreprenören är skyldig att utföra tilläggsgrusning vid sättning i väg utan extra 
ersättning. Entreprenören åtgärdar även övriga eventuella sättningar utan 
särskild ersättning. 

Strömningsavskärande fyllning 

För att förhindra att kring fyllning runt rör(kross) eroderar gör entreprenören 
med ca.20 mellanrum strömningsavskärande fyllning av lera eller tät silt. 

11. Vattenlednings material och montering 

Rör 
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Till vattenledning används PE – 10 rör. Vattenledning blå rand. 

12. Provtryckning 

Provtryckning av vattenledning enligt gällande SFS standarder utförs av Malax 
Vatten innan arbetet överlåts till byggherren. 

13. Spolning 

Vattenledning spolas med ledningstryck av Malax Vatten. 

14. Övriga arbeten 

När arbetet är slutför slutstädar entreprenören arbetsplatsen. 
 
 
 
Malax 31.3.2020 
 



  

Del 2 Christer Öhmans gårdsledning 

Gårdsledning, PEH 40-10  95 m 

o Mjuk mark 60 m/en del grävs, en del fylls på 
(med ”muddrat” material) 

o Siltmorän 20 m (närmast fritidshus) 
o Mätbrunn (gemensam med Rönnback) 
o Avstängningsventil på gårdsledning 

 
- Gråvattenrenare Greenrock IISI H2+ avlopp V110 20 m  

Avloppsbrunn, Rudus Umpilo 3 m3 (betong) Alt. Rudus Umpilo 5 m3 (skilt pris) 
- Avlopp PVC 110 50 m 
- Vatten och avlopp i samma dike 

 

Del 3 Carina Rönnbacks gårdsledning 
 

- Gårdsledning, PEH 40-10 90 m 
o Mjuk mark 15 m 
o Siltmorän 70 m 

- Mätbrunn (gemensam med Öhman) 
- Avstängningsventil på gårdsledning 

 

Installationer enligt RIL 77 och Malax Vattens direktiv. 

 

Vid frågor kontakta: 

Oy Botnicon Ab 
Christer Öhman 
christer.ohman@netikka.fi 
+358-40-700 5840 







 ANBUD del 2 31.3.2020 

 

 
 
ANBUD FÖR BYGGANDE AV VATTENLEDNING VID SVARTNÄSSKÄRET 
 
Undertecknad förbinder sig att utföra nämnda arbeten enligt anbudsförfrågan för: 
 
Totalpris utan mervärdesskatt___________________________________________ euro 
        
Enhetsprislistan är bifogad. Prisena i enhetsprislistan innehåller inte mervärdesskatt. 
 
Arbetsledare på arbetsplatsen är:_________________________________________ 
 
Följande underentreprenörer kommer att anlitas:_____________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
_______________________      _________________________________ 
Datum      Underskrift  / entreprenör 
 
 
 
 
Telefon ___________________________________________ 
 
Adress  ___________________________________________ 
  
Postadress ___________________________________________ 
 
Email  ___________________________________________ 



 ENHETSPRISLISTA del 2 31.3.2020  
 

   

SVARTNÄSSKÄRET 
 
Enhetspriserna är slutliga priser, som innehåller både arbetslednings-, sociala, 
och allmänna omkostnader. Ingen annan ersättning betalas. Enhetspriser 
används både vid debitering och kreditering. Mervärdesskatt ingår inte i 
enhetspriserna. 
 
1. Rörgravens jordschaktning 
 Grävning till minst 1,5 m djup och fyllning _______€/lm 
 
2. Berg och stensprängning (schaktning ingår) 

 Berg och sten djup >1 m _______€/fast m3 

 0 bergschaktning djup < 1m _______€/m2 
 stenar över 2 m3, (osprängda) _______€/fast m3                                          

 
3. Kring fyllning av rör med kross 0 - 16 enligt 

arbetsbeskrivning punkt 10 

 Schakt _______€/lm 
 
4. Isolering (anskaffat och monterat) 
 Finnfoam 50 mm _______€/m2 

 Styrox R 50 mm _______€/m2 
 

I punkterna 1 – 2 ingår eventuellt tillskotts material som behövs 
på grund av bortsprängt berg och sten, eller för korrigering av 
sättningar. 
I punkterna 2 – 3 beräknas arbetsmängderna på basen av en 
teoretisk rörgrav med släntlutning 5:1 

 
5. Vattenledningar (anskaffade och monterade) 
       PEM 32-10 _______€/m 
 PEM 40-10 _______€/m 
 PEH 63-10 _______€/m                                                                                                                                

PEH 75-10 _______€/m 
 PEH 90-10 _______€/m 
 PEH 110-10 _______€/m 
 

6. Avstängningsventiler komplett (anskaffade o monterade) 
 för PEM 32 _______€/st 
 för PEM 40 _______€/st 
 för PEH 63 _______€/st 
 för PEH 75 _______€/st 
 för PEH 90 _______€/st 
 för PEH 110 _______€/st 
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7. Korsande hinder 
  Kabel 1 - 10 st i samma kanal _______€/st 
  Vattenledning _______€/st 
 
8. Vägundergångar 
 Grävning, med tillhörande grusning _______€/st 
 
9. Matjord 
 Anskaffad o utbredd _______€/m3 
 
10. Utmärkning av ledning med blåa distansmärken 
 Anskaffade och monterade _______€/m3 
 
11. Anskaffning och utbredning av bergskross 0 - 16 på skadade ytor 
 Anskaffning och utbredning på skadade ytor _______€/ton 
 
12. Andra möjliga arbeten mot räkning (manskap, maskiner mm.) 
 
 __________________________________________ ________€/ 

 __________________________________________ ________€/ 

 __________________________________________ ________€/ 

 __________________________________________ ________€/ 

 __________________________________________ ________€/ 

 __________________________________________ ________€/ 

 __________________________________________ ________€/ 

 __________________________________________ ________€/ 

 
 

 
___________________________ _____ / _____ 2020 

 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Entreprenör 



 ANBUD del 3 31.3.2020 
 
 
ANBUD FÖR BYGGANDE AV VATTENLEDNING VID SVARTNÄSSKÄRET 
 
Undertecknad förbinder sig att utföra nämnda arbeten enligt anbudsförfrågan för: 
 
Totalpris utan mervärdesskatt___________________________________________ euro 
        
Enhetsprislistan är bifogad. Prisena i enhetsprislistan innehåller inte mervärdesskatt. 
 
Arbetsledare på arbetsplatsen är:_________________________________________ 
 
Följande underentreprenörer kommer att anlitas:_____________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
_______________________      _________________________________ 
Datum      Underskrift  / entreprenör 
 
 
 
 
Telefon ___________________________________________ 
 
Adress  ___________________________________________ 
  
Postadress ___________________________________________ 
 
Email  ___________________________________________ 



 ENHETSPRISLISTA del 3 31.3.2020  
 

   

SVARTNÄSSKÄRET 
 
Enhetspriserna är slutliga priser, som innehåller både arbetslednings-, sociala, 
och allmänna omkostnader. Ingen annan ersättning betalas. Enhetspriser 
används både vid debitering och kreditering. Mervärdesskatt ingår inte i 
enhetspriserna. 
 
1. Rörgravens jordschaktning 
 Grävning till minst 1,5 m djup och fyllning _______€/lm 
 
2. Berg och stensprängning (schaktning ingår) 

 Berg och sten djup >1 m _______€/fast m3 

 0 bergschaktning djup < 1m _______€/m2 
 stenar över 2 m3 (osprängda) _______€/fast m3                                          

 
3. Kring fyllning av rör med kross 0 - 16 enligt 

arbetsbeskrivning punkt 10 

 Schakt för ett rör _______€/lm 
 
4. Isolering (anskaffat och monterat) 
 Finnfoam 50 mm _______€/m2 

 Styrox R 50 mm _______€/m2 
 

I punkterna 1 – 2 ingår eventuellt tillskotts material som behövs 
på grund av bortsprängt berg och sten, eller för korrigering av 
sättningar. 
I punkterna 2 – 3 beräknas arbetsmängderna på basen av en 
teoretisk rörgrav med släntlutning 5:1 

 
5. Vattenledningar (anskaffade och monterade) 
       PEM 32-10 _______€/m 
 PEM 40-10 _______€/m 
 PEH 63-10 _______€/m                                                                                                                                

PEH 75-10 _______€/m 
 PEH 90-10 _______€/m 
 PEH 110-10 _______€/m 
 

6. Avstängningsventiler komplett (anskaffade o monterade) 
 för PEM 32 _______€/st 
 för PEM 40 _______€/st 
 för PEH 63 _______€/st 
 för PEH 75 _______€/st 
 för PEH 90 _______€/st 
 för PEH 110 _______€/st 
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7. Korsande hinder 
  Kabel 1 - 10 st i samma kanal _______€/st 
  Vattenledning _______€/st 
 
8. Vägundergångar 
 Grävning, med tillhörande grusning _______€/st 
 
9. Matjord 
 Anskaffad o utbredd _______€/m3 
 
10. Utmärkning av ledning med blåa distansmärken 
 Anskaffade och monterade _______€/m3 
 
11. Anskaffning och utbredning av bergskross 0 - 16 på skadade ytor 
 Anskaffning och utbredning på skadade ytor _______€/ton 
 
12. Andra möjliga arbeten mot räkning (manskap, maskiner mm.) 
 
 __________________________________________ ________€/ 

 __________________________________________ ________€/ 

 __________________________________________ ________€/ 

 __________________________________________ ________€/ 

 __________________________________________ ________€/ 

 __________________________________________ ________€/ 

 __________________________________________ ________€/ 

 __________________________________________ ________€/ 

 
 

 
___________________________ _____ / _____ 2020 

 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Entreprenör 
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