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AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 
Järfälla kommun inbjuder härmed till anbudsgivning gällande leverans av solel via installation 

och drift av solcellsanläggningar i enlighet med upphandlingsdokumenten listade under AFB.22. 

  



AFA.1 Kontaktuppgifter 

AFA.11 Byggherre 

Järfälla kommun 

AFA.12 Beställare 

Upphandlande myndighet 

Järfälla kommun 

Fastighet 

Org.nr 212000-0043 

177 80 Järfälla 

Tel: 08-580 285 00 

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden 

 Marja-Leena Engren, Upphandlare 

 e-post: marja-leena.engren@jarfalla.se 

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 

 Kenneth Robertsson, tel. 070-002 62 74  

AFA.15 Nätägare 

AFA.151 Nätägare – va 
 Järfälla kommun 

AFA.152 Nätägare – el 

 EON i Sverige AB 

AFA.2 Orientering om objektet 

AFA.21 Översiktlig information om objektet     

Järfälla kommun har beslutat att nyttja sina egna fastigheters tak för produktion av 

solel från solceller. Avsikt är att både tillföra ny förnybar elproduktion inom 

kommunen, samt använda elen i den egna verksamheten. 

För att göra det så bekymmersfritt som möjligt har kommunen valt att låta 

solcellsanläggningar installeras på utvalda fastigheter och köpa all el som de 

producerar. Solcellsanläggningarna ska ägas av entreprenören. Detta betyder att 

entreprenören ansvarar och bekostar allt som har med solcellerna att göra (installation, 

drift, underhåll, service, mm) under kontraktstiden som är 20 år. Entreprenören 

fakturerar beställaren för Levererad kWh under avtalstiden. Kommunen förbinder sig till 

att köpa den el som solcellerna producerar. Vid  kontraktstidens utgång skall det finnas 

möjlighet för kommunen att kunna förlänga kontraktet med 10 år eller köpa ut 

anläggningarna för ett förutbestämt pris.  

Kommunen skall, när den själv bestämmer, under kontraktstiden kunna köpa ut en 

eller flera av solcellsanläggningarna från entreprenören till ett förutbestämt pris.  

Denna entreprenad omfattar elleverans från solceller i 20 år. Solcellerna skall installeras 
på 10 st. fastigheter i Järfälla kommun. Fastigheterna utgörs av skolor och äldreboenden. 
Järfälla kommun vill köpa el från solceller med en installerad effekt på totalt 720 kW. 
Anbudssumman skall alltså vara ett pris per kWh på den el som solcellerna levererar. 

Leverantören skall löpande arbeta med optimering genom monitorering och analys. Under 

kontraktstiden kommer det föranleda löpande åtgärder för att säkra solel-leveransen. 

mailto:marja-leena.engren@jarfalla.se


Förutom den tekniska förvaltningen förväntas entreprenören ha kontroll över 

förvaltningsfrågor avseende ekonomi, juridik och hållbarhet. 

 

AFA.22  Objektets läge    

                      Enligt bilaga 6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

Lag (SFS 2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) tillämpas för upphandlingen. 

AFB.1 Former mm för upphandling 

Förenklad kontroll kommer att tillämpas i upphandlingen.  Det innebär att kontroll av 
kvalificeringskrav utförs för den anbudsgivare som beställaren vid prövning enligt AFB.5 
avser att tilldela kontrakt (lägst totalkostnad).  Om sådan anbudsgivare inte klarar 
samtliga kvalificeringskrav kontrolleras nästföljande anbudsgivare. 

Den anbudsgivare som uppfyller samtliga krav enligt AFB.5 kommer att 
utvärderas varvid kontrakt kommer att tilldelas. 

AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling 

Öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling SFS 2016:1145. 

I ett öppet förfarande är förhandlingar inte tillåtna, varför anbudsgivare förutsätts lämna 
sina mest förmånliga villkor redan i anbudet. 



Vidare är möjligheterna till förtydligande och/eller komplettering av anbud       
begränsade. Anbudsgivare kan inte räkna med att få möjlighet att korrigera ett 
inlämnat anbud. 

AFB.13 Entreprenadform 

Totalentreprenad med utökat åtagande en så kallad: funktionsentreprenad 
med helhetsåtagande.   

AFB.14 Ersättningsform 

Fasta kostnader enligt anbud. 

Ersättning utgår per levererad kWh solel från de installerad solcellanläggning.  

Entreprenören ska ansvara för att ansöka om statligt investeringsstöd för 
anläggningen å Beställarens vägnar. Anbudets elpris ska innehålla reduktionen 
som uppstår av fullt investeringsstöd. I det fall investeringsstöd ej utgår äger 
Leverantören rätt att justera det fasta elpriset och friköpsbeloppet i motsvarande 
utsträckning i efterhand. 

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 

Beställning kommer att ske under förutsättning att kommunens beslutade 
ekonomiska ramar för uppdraget kan hållas. 

Beställaren avser att teckna kontrakt för samtliga anläggningar men 
förbehåller sig rätten att inte utföra fyra av tio anläggningar.   

AFB.2 Förfrågningsunderlag 

Beställaren kan ej garantera handlingars riktighet om handlingar rekvireras från 
annan part än TendSign. 

 

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

Upphandlingsdokument finns för kostnadsfri nedladdning och registrering: 
https://TendSign.se . För registrering (klicka på ”Nya leverantörer”). 

Järfälla kommun använder elektronisk anbudsgivning via upphandlings-
verktyget TendSign. 

Anbud skall lämnas elektroniskt via TendSign.  Anbud tas inte emot på annat 
sätt. 

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 

 

H-nr Handling Datum 

2 Ändringar i ABT 06 som är upptagna under 

AFD.11 

 

3 ABT 06  (bifogas ej)  

6 Förfrågningsunderlag  

6.1 Administrativa föreskrifter  

6.2 Rambeskrivning  

https://tendsign.se/


6.3 Beskrivning av takytor och utrymmen för 
placering av växelriktare 

 

7 Övriga handlingar  

7.1 Anbudsformulär  

7.2 Utvärderingskriterier  

7.3 ID06 (bifogas ej)  

AFB.222 Förfrågningsunderlag för blivande underentreprenörer 

 ID06 gäller. 

AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 

Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras, förtydligas eller rättas pga 
inkomna frågor eller av någon annan anledning, sker detta senast sex (6) dagar 
för angiven sista anbudsdag till samtliga anbudsgivare via TendSign. 

Endast kompletterande skriftlig uppgift lämnad av beställarens ombud genom 
TendSign under anbudstiden är bindande för både beställare och 
anbudsgivaren. 

Frågor ska skriftligen ställas via TendSign, under rubriken "Frågor och svar". 
beställarens ombud skickar enbart svar via TendSign. De anbudssökande som 
valt att hämta ut underlaget på annat sätt än genom TendSign måste själva 
bevaka frågor och svar i upphandlingen. Det är viktigt att ta del av kompletterande 
uppgifter som framkommer i denna funktion.  

Sista dag för att inkomma med frågor: 2017-06-12 

Sista dag då svar lämnas: 2017-06-14 

AFB.3 Anbudsgivning 

Anbudsgivaren är skyldig att kontrollera före anbuds avgivande att samtliga angivna 
anbudshandlingar har erhållits. 

AFB.31 Anbuds form och innehåll 

Anbud skall innehålla 

• Korrekt ifyllt anbudsformulär. Formulärets utformning får ej förändras. 

• Övriga kostnader för uppdragen ska vara medräknade i anbudet. 

• Efterfrågade handlingar skall vara bifogade.  

• Alla handlingar skall vara skrivna på svenska. 

• Vara undertecknat av behörig firmatecknare eller av denne befullmäktigat ombud. I 
det fall fullmakt används skall denna bifogas anbudet.  

• Anbud skall lämnas in via TendSign. Anbud tas inte emot på annat sätt. 

Förbehåll och reservationer i anbudet accepteras ej.  

AFB.311  Huvudanbud 

Huvudanbud skall avges helt enligt upphandlingsdokument och bifogat 
anbudsformulär via TendSign. 

AFB.312 Sidoanbud 

Accepteras ej. 

AFB.314 Kompletteringar till anbud 

Följande uppgifter som inte behöver bifogas anbudet, kan komma att begäras under 
utvärdering av anbud: 



• Avslutade och fastställda årsredovisningar, bankgaranti etc som 
styrker leverantörens ekonomiska ställning. 

Ytterligare bevis på ekonomisk ställning i enlighet med kap13 och 15 i LOU skall på 
begäran kunna tillhandahållas. 

Anbudsgivare skall vara beredd att lämna dessa uppgifter inom 3 dagar. 

AFB.32 Anbudstidens utgång 

Anbud skall vara köparen tillhanda senast 2017-06-20.  Anbud som inte 
inkommer i tid prövas ej. 

AFB.33 Anbuds giltighetstid 

Anbudet skall vara bindande till och med 2017-08-31. Om upphandlingen blir 
föremål för överprövning förlängs antagna anbuds giltighet fram till dess avtal för 
denna upphandling kan tecknas. 

AFB.34 Adressering 

Se AFB.311 

AFB.4 Anbudsöppning 

Sluten anbudsöppning kommer att tillämpas. 

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud 

Anbudsprövningen kommer att genomföras i tre steg: 

1-2) Kvalificering och prövning av anbudsgivare enligt AFB.51 - AFB.52 

3) Prövning av anbud enligt AFB.53 

För förenklad kontroll se punkt AFB.1 Former för upphandling. 

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare 

Föreligger hos anbudsgivaren omständigheter enligt Lag om offentlig upphandling 13 
eller 15, kommer detta att medföra uteslutning från att delta i upphandlingen. 

AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet 

Beställaren samarbetar med Skatteverket och inhämtar uppgifter från Skatteverkets 
och Kronofogdemyndighetens register att anbudsgivaren har fullgjort sina åligganden 
avseende socialförsäkringsavgifter och skatt. Skatteverkets blankett ”Begäran/Svar 
Offentliga uppgifter – SKV 4820” behöver således ej bifogas anbudet. Utländsk 
anbudsgivare intygar dessa uppgifter genom att till anbudet bifoga intyg från behörig 
myndighet i hemlandet. 

Avser anbudsgivaren att utnyttja underleverantörer/underkonsulter för att 
genomföra vissa delar av uppdraget, kommer motsvarande kontroll göras för dessa.  
Underleverantörens/underkonsultens organisationsnummer skall anges i 
anbudsformuläret, bilaga 7.1. 

AFB.52 Prövning av anbudsgivarens lämplighet 

Anbudsgivaren skall ansvara för att all personal som med anledning av uppdraget 
vistas inom skola, förskola och fritidshem, är kontrollerade mot belastningsregistret. 
Enligt lag får ingen personal arbeta inom dessa områden om de har dömts för brott 
mot minderåriga. Bekräfta i anbudsformuläret, bilaga 7.1 att villkoret uppfylls. 

Anbudsgivare som ej uppfyller samtliga obligatoriska krav enligt AFB.31 som 
ställs i upphandlingen riskerar att få sitt anbud förkastat.  



De anbudsgivare som inte uteslutits enligt ovan kontrolleras vad gäller att 
anbudsgivaren uppfyller krav på registrering och krav på ekonomisk ställning samt 
teknisk och yrkesmässig kapacitet enligt nedan: 

Krav på registrering 

Anbudsgivaren skall vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller 
motsvarande register, som förs i det land där Leverantörens verksamhet är etablerad. 
Utländsk anbudsgivare bifogar motsvarande registeruppgift från hemlandet. 

Anbudsgivaren skall vara godkänd för svensk F-skattsedel. 

Anbudsgivarens / Leverantörens ekonomiska ställning 

Kommunen hämtar uppgifter om leverantörens kreditvärdighet i UC. Lägsta 
kreditvärdighetsnivå är Riskklass 3. 

 

Teknisk och yrkesmässig kapacitet 

Anbudsgivaren skall ha teknisk och yrkesmässig kapacitet och erfarenhet för att 
fullgöra uppdraget.  Aktuell personal skall arbeta enligt relevanta lagar, förordningar 
och föreskrifter mm.  

Anbudsgivaren skall ha ett giltigt testcertifikat från TÜV eller liknande organisation som 
skall bifogas anbudet, som visar att den offererade modulen är testad och godkänd 
enligt IEC 61215. 

I anbudet skall en översiktlig beskrivning av systemets uppbyggnad och funktion lämnas 

där fabrikat på väsentliga komponenter skall redovisas. Se vidare bilaga 6.2, punkt 7. 

Personal som föreslås utföra arbete inom denna upphandling skall ha yrkeskompetens för 
uppdraget. Samtliga personer som uppdraget omfattar skall kunna kommunicera på 
svenska. Detta skall verifieras i anbudsformuläret, bilaga 7.1. 

Som en del av denna prövning bedömer upphandlande myndighet anbudsgivarens 
kompetens inom arbetsområdet enligt nedan:.  

Anbudsgivaren skall ange i anbudsformuläret, bilaga 7.1, minst 3 st slutförda godkända 

referenser för installation av solcellsanläggning på minst 30kW installerad effekt för 

respektive anläggning. Referensobjekten får inte vara äldre än 3 år. (Kvalificeringskrav) 

 

Ytterligare referenser skall bifogas enligt bilaga 7.3. 

 

Åtgärder för kvalitetsarbete 

Anbudsgivaren skall ha personal som ansvarar för kvalitetskontroll som används för att 
säkerställa kvaliteten på utförda arbeten. Personal som utför kvalitets-kontroll skall ha 
kunskap avseende det. 

Anbudsgivaren ska i anbudet redovisa hur kvalitetsarbete bedrivs samt bifoga bevis på 
Certifikat enligt SS-EN ISO 9000-serien eller liknande (olika branschorganisationer har 
utarbetat vägledningar för kvalitetsledning).  

Om certifikat saknas ska anbudsgivarens rutiner för kvalitetsarbete beskrivas. Se 
punkt AFD.221  

Åtgärder för miljöarbete 

Anbudsgivaren skall ha personal som ansvarar för miljöarbetet som används för att 
säkerställa miljöarbetet på utförda arbeten. Personal som utför miljöarbete skall ha 
kunskap avseende det. 

Anbudsgivaren ska i anbudet redovisa hur miljöarbete bedrivs samt bifoga bevis på 
Certifikat enligt SS-EN ISO 14 001:2004 eller liknande (olika bransch-organisationer har 
utarbetat vägledningar för miljöarbete).  



Om certifikat saknas ska anbudsgivarens rutiner för miljöarbetet beskrivas.  Se 
punkt AFD.222. 

AFB.53 Prövning av anbud 

Under förutsättning att inkomna anbud uppfyller kraven ovan, kommer det anbud att 
antas som är ekonomiskt mest fördelaktig för Järfälla kommun.  Anbud utvärderas enligt 
nedan:  

 Elpriset skall anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt och inkludera 
samtliga kostnader för att äga, driva och förvalta solcellanläggningarna under avtalstiden. 
Leverantören ska basera sitt åtagande på att ersättningsmodellen endast tillåter 
ersättning per levererad kWh från solcellsanläggningarna.        

Beställaren ska äga rätt att köpa ut anläggningen respektive år till ett förutbestämt 

friköpsbelopp, vilket ej får överstiga av beställaren beslutat startvärde om 14 000 kr exkl. 

moms/kW installerad effekt. Friköpsbeloppet ska minska linjärt med 3,3% per år med 

utgångspunkt från det ursprungliga friköpsbeloppet. Om investerings-stödet beviljas så 

skall startvärdet justeras ned i motsvarande omfattning.  

Beställaren har inget ansvar att köpa el av Leverantören eller köpa 

anläggningarna efter den 20 åriga avtalstidens utgång. 

 

Det fasta elpriset och friköpsbelopp ska justeras med hänsyn till inflation över 

tid enligt KPI, vilket medför att anbudets elpris speglar första årets fasta elpris.  

 

Anbudets faktiska elpris per anläggning ska inkludera elcertifikat (EC) och 

ursprungsgarantier (UG) till ett värde av totalt 20 öre/kWh. Leverantören ansvarar 

inte för nivån på dessa värden utan de ska ses som beräkningsgrund för elpriset i 

anbudet. Ingen hänsyn ska i detta avseende tas till eventuell kvotplikt. 

 

Exempel: 

  Öre/kWh 

Anbudgivarens grund-elpris * 120 

EC och UG 

**                                                              

-20 

Skatt 

***                                                                          

0 

Summa: Anbudets Elpris****                            100 

* Ska täcka Leverantöens samtliga åtaganden och bl.a. Innehålla installationskostnad, 

Investeringsstöd, funktionsansvar och helhetsåtagandet enligt angivna krav och 

förutsättningar i förfrågningsunderlaget.  

** I upphandlingen låst till 20 öre/kWh. Dvs likvärdig för alla anbudgivare. 

*** I upphandlingen låst till 0 öre/kWh. Dvs likvärdig för alla anbudsgivare. 

**** Detta pris överförs till Bilaga 7.1. Anbudsmallen 

Utvärderingskriterier 

 

Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud värderas med hänsyn till angivna priser per 

anläggning samt med en värdering av kvalitetskriterier.  

 

Anläggningarnas priser sammanvägs till ett elpris. Detta med utgångspunkt från av 

entreprenören angivna faktiska pris per anläggning i anbudsmallen tillsammans 



med av beställaren angiven kWh leverans per anläggning samt toppeffekt i 

Rambeskrivning (Rubrik 2, tabell 1, kolumn "Produktion" och ”Toppeffekt”). Det 

sammanvägda faktiska priset reduceras sedan med utgångspunkt från ett antal 

kvalitetskriterier angivna i tabellen nedan.  
 

Det anbud som summerat har det lägsta anbudspriset kommer antas som 

ekonomiskt mest fördelaktiga. 

 

Se utvärdering enligt bilaga 7.3. 
 

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och 
anbud 

Underrättelse om tilldelningsbeslut skickas till samtliga anbudsgivare, via           
TendSign. Observera att registrerad e-postadress mottar tilldelningsbeslutet. Beslutet 
meddelas minst tio dagar innan avtal tecknas. 

Tilldelningsbeslut är upplysning om resultatet av upphandlingen och skall ej ses som 
en accept av lämnat anbud. Avtal föreligger först då avtalet är undertecknat av båda 
parter. 

Meddelande om antagande av anbud, beställning eller annat accept av anbud     är 
bindande för köparen först om och när ingen talan förts mot upphandlingen i 
förvaltningsrätten eller beslut om sådan talan inte föreligger. Om förvaltnings- rätten 
skulle besluta att upphandlingen ska göras om eller att rättelse skall vidtas är accepten 
inte bindande. 

AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar 

I Sverige finns en lagreglerad offentlighetsprincip.  Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400), OSL, reglerar frågor om sekretess och 
tystnadsplikt vid upphandlingar.  

Om ni som anbudsgivare vill hävda att vissa uppgifter skall vara 
sekretessbelagda skall ni noga specificera vilka uppgifter i anbudet som ni 
önskar sekretessbelägga samt på vilka grunder som detta bör gälla. 

Den upphandlande myndigheten kan inte garantera att uppgifterna hålls hemliga 
utan får vid varje begäran om utlämnande av handling göra en 
sekretessbedömning. 

Anbudsgivaren förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell 
information efter avtalets undertecknande. Med konfidentiell information avses 
all information rörande avtalets eller köparens verksamhet vare sig tekniskt 
eller annan art. 

 

 

 

 

 

  

FD  ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, 
anläggnings- och installationsentreprenader, ABT 06. 



AFD.1  Omfattning 

Omfattning av entreprenaden framgår av AFB.22, Förteckning över upphandlings-
underlag. Kontraktsarbeten omfattar fullt färdiga och fungerande anläggningar. 

Leverantörens helhetsåtagande omfattar systemprojektering, detaljprojektering och 
byggproduktion samt drift, underhåll och eventuella återinvesteringar. 

Leverantören äger anläggningarna och tar ett helhetsansvar för fungerande anläggningar 
under livscykeln och därmed kostnader och kvalitet för dessa under avtalstiden. 

Järfälla kommun har rätt att friköpa anläggningarna enligt i avtalet överenskomna villkor.  

AFD.11  Kontraktshandlingar 

Med ändring av ABT 06 kap 1 § 3 föreskrivs att kontraktshandlingarna gäller i 
följande ordning:     

1. kontrakt 

2. ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i administrativa  
föreskrifter   Tillämpade delar av ABT 06   

3. Upphdnlingsunderlag 

4. ABT 06 

5. anbudshandlingar 

AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller AB-U 07 

AFD.11   Kontraktshandlingar (ABT 06 kap 1 § 3) 

AFD.53   Ansvar mot tredje man  (ABT 06 kap 5 § 13) 

AFD.8     Hävning (ABT 06 kap 8 §§ 1 och 3) 

AFD.9     Tvistelösning (ABT 06 kap 9 § 3) 

AFD.113 Ansvar för uppgifter 

Med ändring av ABT 06 kap 1 § 6 stycke 3 förutsätts anbudsgivaren i anbuds-skedet 
skaffa sig kännedom om befintliga förhållanden avseende den fastighet eller del av 
fastighet som berörs av kontraktsarbetena. 

AFD.12 Arbetsområde 

AFD.121 Arbetsområdets gränser 

Arbetsområdets gränser framgår  bilaga 6.2. 

Disponering av arbetsområdet ska ske i samråd med beställaren. 

AFD.122 Syn före påbörjande av arbete 

Syn inom arbetsområde och i anslutning till arbetsområde ska efter överens-kommelse 
förrättas av beställaren och entreprenören före påbörjande av arbeten.  

Besiktning av tak skall genomföras innan entreprenaden påbörjas. Fel och brister skall 
fotograferas. 

Entreprenören kallar till syn. Synen utförs gemensamt och respektive part står för 
sina kostnader. 

Entreprenören svarar för dokumentationen. 

Se även AFD.531. 

AFD.13 Förutsättningar 

Arbetena ska bedrivas med hänsyn tagen till verksamheten och på sådant sätt att driften i 
byggnaden och intilliggande lokaler och byggnader inte störs. Beträffande ljud och 
vibrationer, ström- och vattenavbrott etc. ska särskild hänsyn till verksam-heten i 
byggnaden och på intilliggande lokaler, byggnader och markområden tas.  



Entreprenören ska under hela entreprenadtiden sörja för att trafik till och från berörda 
markområden och byggnader kan ske obehindrat.   

Entreprenören skall beakta hur befintliga utrymningsvägar från byggnaden påverkas. 
Likaså brandskydd under byggtiden i övrigt.   

Upplag och placering av container får ej ske närmare byggnad än 6 m. 

Rökning är ej tillåten inom byggnad eller inom skol-/förskole område (gäller på hela 
fastigheten). 

Överenskommelse om bedrivande av arbeten samt arbetsordning skall planeras, 
tidsättas och redovisas för beställarens godkännande minst sju (7) arbetsdagar 
innan arbeten får påbörjas.  

Systemlösningar och utförande skall vara beprövade och vedertagna.   

Entreprenören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska 
kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om entreprenören inte tecknat svenskt 
kollektivavtal ska ändå motsvarande villkor gälla för entreprenörens anställda. 
Detsamma ska gälla för eventuella underentreprenörer som entreprenören anlitat för 
att fullgöra kontraktet. 

Entreprenören får inte neka fackliga organisationer att göra platsbesök i det 
objekt/projekt som denna upphandling avser. 

Enligt artikel 14 i Europakonventionen ska de fri- och rättigheter som anges i 
konventionen säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, 
språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, 
tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, eller ställning i övrigt. Lagen gäller 
i Sverige sedan 1 november 1998. 

Entreprenören ska om detta krävs upprätta en trafikanordningsplan (TA-plan) som 
överlämnas till beställaren för underlag till bygglovavdelningen för beslut om 
startbesked. 
 
Entreprenaden på plats får inte starta innan startbesked erhållits. 

AFD.132 Arbetstider 

Vid risk för bullerstörning till bostäder och kontor etc. ska tider i NFS 2004:15, 

”Allmänna råd om buller från byggplatser” följas. 

Särskilt bullrande arbeten får ej utföras på helger eller nattetid mellan 21.00 
och 07.00. 

Arbetena ska bedrivas med hänsyn till pågående verksamhet och samordnas 
med denna samt att hänsyn tas till grannar.  

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 

Entreprenören skall bedriva arbetet så att minsta möjliga störningar uppstår för nyttjaren 
i övriga befintliga lokalerna som är i drift, samt med vederbörlig hänsyn  till de personer 
som vistas i och omkring området. 

Befintlig verksamhet kommer att bedrivas under entreprenadtiden. När arbeten  skall 
bedrivas i lokaler med befintlig verksamhet ska entreprenören samordna dessa arbeten 
med verksamheten. 

Sådana in- och urkopplingsarbeten som ej kan göras under ordinarie arbetstid pga. 
befintlig verksamhet i byggnaden som ska utföras på icke ordinarie arbetstid. 

Entreprenören ska till beställaren informera om arbeten och åtgärder som påverkar 
byggherren eller verksamheten såsom avstängningar o dyl, senast 5 dagar före 
arbetets utförande. 

Inga avbrott får ske på befintliga el- och VVS-anläggningar under pågående 
verksamhet. 



När räddningstjänstens framkomlighet kan komma att påverkas ska 
Brandkåren Attunda kontaktas enligt följande: 

Box 464 

191 24 SOLLENTUNA  

Pontus Olsson 

Växel: 08 - 594 696 00 

Direkt: 08-584 301 22 

Mobil: 070-421 21 87 

AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 

Transporter till och från fastigheterna ska fungera under den tid då dessa nyttjas. Se 
vidare TA-plan om så behövs. 

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter mm 

Innan arbete påbörjas ska en objektanknuten arbetsmiljöplan vara upprättad av 
entreprenören. Arbetsmiljöplanen ska anslås på byggarbetsplatsen och i objektets 
reception. 

I arbetsmiljöplan ska samordning ske med ordinarie verksamhet. 

Entreprenören har skyldighet att visa upp en reviderad arbetsmiljöplan när beställaren 
kräver det, den ska uppfylla av myndigheter ställda krav. 

Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. 
Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i 
skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att med under-entreprenören avtala om 
motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. 

Material, verktyg och avfall/sopor får ej lämnas åtkomligt för obehöriga. 

Inom skol- eller vårdbyggnadsområdet ska stor försiktighet iakttagas vid transporter 
och dylikt, samt till intilliggande fastigheter. 

Minst en extra personal ska övervaka transporter/ lastning/ lossning vid och i 
anslutning till entreprenadområdet. Personalen som sköter uppgifterna kan ha andra 
arbetsuppgifter när han inte fungerar som vakt. 

Alla arbetsmoment ska planeras så att backning minimeras. Backande fordon skall 
vara utrustat med 2 st. varningslyktor med orangegult ljus av urladdnings typ, 
stroberör. Dessa ska vara lågt placerade baktill på fordonet och tändas automatiskt vid 
backning. 

Vid backning ska, till hjälp åt föraren, backningsvakt finnas tillgänglig. Backningsvakten 
kontrollerar att ingen befinner sig strax bakom fordonet. Han ska under backning ha 
ögonkontakt eller radiokontakt med föraren för att omedelbart kunna varna denne vid 
fara. 

AFD.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg 

Tillämpliga föreskrifter i AFS 1999:3 och 2008:16 Byggnads- och anläggnings- arbete 
skall gälla.                                                  

Skyddskläder skall vara godkända enligt europastandard SS-EN 471:2004 och 
uppfylla klass 3.   

AFD.15 Varor mm 

 Enligt  bilaga 6.2. 

AFD.16 Tillstånd mm 

AFD.161 Tillstånd från myndigheter 



 Alla erforderliga tillstånd skaffas av Leverantören. Avgifter bekostas av 
Leverantören. 

 Se AFD.171.  Entreprenören söker bygglov i samarabete med beställaren. 

Entreprenören ska upprätta en trafikanordningsplan (TA-plan) om så krävs som 
överlämnas till beställaren för underlag till bygglovavdelningen för beslut om 
startbesked. 
 
Entreprenaden på plats får inte starta innan startbesked erhållits. 

Det åligger entreprenören att se till att underlag för slutbesked lämnas till 
kontrollansvarig senast två veckor innan slutbesiktning. 

AFD.162 Myndighetsbesiktning 

Entreprenören skall föranstalta om och bekosta sådan besiktning eller kontroll av 
utfört arbete som föreskrivs i författning eller krävs av en myndighet.  

AFD.17 Anmälningar  

AFD.171 Anmälningar till myndigheter 

Entreprenören svarar för erforderliga anmälningar till myndigheter i samråd med 
beställaren. 

AFD.172 Anmälningar till beställaren 

 Entreprenören ska omedelbart anmäla eventuella olyckor eller olyckstillbud till 
beställaren. 

Innan byggnadsdel, installationsdel o d görs oåtkomligt för besiktning eller kontroll 
genom påförande av överbyggnad, inbyggnad, igensättning, motfyllning o d ska 
beställaren underrättas så att kontroll kan ske. 

AFD.18 Författningar 

AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL 

AFD.1812   Kontrollansvarig enligt PBL 

 Projektets kontrollansvarige anges senare. 

AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 

Byggherrens arbetsmiljöansvar regleras i 3 kap 6 § arbetsmiljölagen (1977:1160)                
samt i Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2008:16 till föreskrifterna i AFS  
1999:3,  Byggnads- och anläggningsarbete. 

Byggherren (den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete) kan              
enligt  3 kap  7c § arbetsmiljölagen skriftligen avtala att de uppgifter som avses i               
3 kap § 6 arbetsmiljölagen och i anslutande föreskrifter skall åvila en uppdragstagare   
som har fått i uppdrag att självständigt ansvara för planering och projektering, eller 
arbetets utförande. 

Entreprenören skall inom ramen för kontraktsarbetena för denna entreprenad överta de 
arbetsuppgifter som enligt 3 kap § 6 första punkten arbetsmiljölagen och anslutande 
föreskrifter åvilar byggherren för samordning av tillämpningen av relevanta 
arbetsmiljöregler under varje skede av utförandet. 

AFD.1831 Arbetsmiljöplan   

Entreprenören och byggarbetsmiljösamordnaren ansvarar sålunda bl.a för att tillse         
att komplettering av arbetsmiljöplan sker enligt 14 § i AFS 2008:16  (Byggnads- och 
anläggningsarbete) innan etablering påbörjas.  Särskild uppmärksamhet skall ägnas 
riskanalysen.  Arbetsmiljöplanen skall omfatta samtliga entreprenörens verksamhet    
och i övrigt uppfylla de krav som ställs enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets 
särskilda föreskrifter mm. 



Planen skall också innefatta beställarens skyddsföreskrifter för byggverksamhet         
enligt AF nedan: 

 

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 

AFD.14   Skydds- och säkerhetsföreskrifter 

AFG.11   Placering av allmänna hjälpmedel 

AFG.31   Skydd av arbete och egendom mm 

AFG.316 Tillfällig inhägnad 

AFG.32   Skyddsanordningar 

AFG.34   Bullerskydd 

AFG.35   Dammskydd 

AFG. 4    Leverans, transport mm 

AFG.82   Renhållning 

AFG.83   Städning och slutrengöring 

AFG.85   Återställande av mark 

Entreprenören svarar självständigt för den totala samordningen inom området, dvs      
även för samtliga entreprenörer och andra externa entreprenörer som arbetar på         
eller i gränsen till arbetsområdet.  Entreprenören skall tillse att arbetsmiljöplanen        
finns tillgänglig på det gemensamma arbetsstället när etablering av arbetsplatsen 
påbörjas.  Den skall under hela entreprenadtiden finnas uppsatt på byggarbets-       
platsen och på objektets expedition.  

AFD.1832   Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) 

Entreprenören kan utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och 
projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 
7a samt i anslutande föreskrifter.                                                                              

Entreprenören ska genom intyg och referenser styrka att den person som utses   till 
byggarbetsmiljösamordnare har grundläggande arbetsmiljökunskap samt     goda  
kunskaper om arbetsmiljölagen och de föreskrifter som är viktiga inom  
byggverksamhet. Vidare ska denna person ha erfarenhet av planering, projektering, 
samordning, ledning eller styrning av byggnads- och anläggnings-arbete.   

Kopia på kursintyg skall bifogas anbudet. 

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 

Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av     
entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7b och 7f           
samt i anslutande föreskrifter. 

Entreprenören skall genom intyg och referenser styrka att den person som utses            
till byggarbetsmiljösamordnare har grundläggande arbetsmiljökunskap samt goda  
kunskaper om arbetsmiljölagen och de föreskrifter som är viktiga inom bygg-   
verksamhet.  Vidare skall denna person ha erfarenhet av utförande, samordning,    
ledning eller styrning av byggnads- och anläggningsarbete. 

Kopia på kursintyg skall bifogas anbudet. 

AFD.185 CE-märkning av sammansatta maskinanläggning 

 CE-märkt utrustning skall användas. 

 Entreprenören bekostar och svarar för försäkran om överensstämmelse och 
utförande av CE-märkning. 

 Entreprenören skall överlämna en sammanställning på gällande föreskrifter från 
Arbetsmiljöverket (AFS) och andra eventuella regelverk för i projektet använda 



produkter och komponenter.  Detta är en förutsättning för att entreprenaden skall 
kunna godkännas.   

 

 

 

AFD.2  Utförande 

AFD.21 Kvalitetsangivelser 

Om alternativa arbetsutföranden eller varor föreskrivs, innebär detta rätt för 
entreprenören att välja mellan alternativen. 

Föreskrift om arbetsutförande eller vara med tillägget ”eller likvärdigt” innebär rätt för 
entreprenören att i stället för det föreskrivna välja annat som är likvärdigt till kvalitet 
och miljö.  Önskar entreprenören begagna denna rätt, skall han i varje enskilt fall i så 
god tid (minst 10 arbetsdagar) innan materialvalet underrätta beställaren att frågan 
om likvärdighet hinner prövas.  Entreprenören skall därvid tillhandahålla erforderligt 
underlag för prövning av likvärdighet.  Likvärdighet avgörs av beställaren. 

Om utbyte av föreskriven vara eller fabrikat mot likvärdig föranleder ändringar eller 
kompletteringar av handlingar etc svarar entreprenören för samtliga med utbytet 
förenade merkostnader. 

AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete 

AFD.221 Kvalitetsledning    

 Anbudsgivaren skall ha certifikat enligt SS-EN ISO 9000-serien eller liknande.   

 Om certifikat saknas skall anbudsgivaren i anbudet bifoga dokument som bevisar 
likheten och beskriva hur rutiner för kvalitetsarbete genomförs och minst omfatta 
nedanstående: 

o Rutiner för egenkontroll för det som upphandlas 

o Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för dessa 

o Beskrivning hur man systematiskt arbetar med att hålla en hög kund 
nöjdhet 

o Kvalitetspolicy för verksamheten skall bifogas anbudet. 

Namn på kvalitetsansvarig skall anges i anbudsformuläret, bilaga 7.1. 

AFD.222 Miljöledning 

Anbudsgivaren skall ha certifikat enligt SS-EN ISO 14 001:2004, EMAS eller 
liknande. 

Om certifikat saknas skall anbudsgivaren i anbudet bifoga dokument som 
bevisar likheten och beskriva hur rutiner för miljöarbetet genomförs och 
minst omfatta nedanstående: 

o Rutiner för egenkontroll för det som upphandlas 

o Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för dessa 

o Beskrivning över hur kunskap om nya riktlinjer och krav inom 
miljöområdet sprids inom företaget. 

o Miljöpolicy för verksamheten skall bifogas anbudet. 

Namn på miljöansvarig skall anges i anbudsformuläret, bilaga 7.1. 

AFD.25 Beställarens krav på sekretess 

För entreprenören och dennes personal gäller samma sekretess som för personal 
anställd av beställaren. 



Entreprenören förbinder sig att inte röja eller utnyttja uppgifter från beställaren, vilka de 
än är (person-, försvars-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc), som kan komma 
entreprenören till del.  Begreppet ”entreprenör” innefattar alla personer som 
entreprenören på något sätt involverar för att fullgöra sina åtaganden mot beställaren. 

 

AFD.26 Information 

Entreprenören äger ej rätt att i annons eller att i annat reklamsyfte publicera det med 
entreprenaden avsedda objektet utan samtycke av beställaren. Entreprenören ska tillse 
att denna föreskrift även följs av dennes underentreprenörer och materialleverantörer. 

AFD.263 Information till fastighetsägare, boende m fl 

Entreprenören skall medverka vid möten med beställare, fastighetsägare, näringsidkare 
och boende för information om entreprenadens genomförande. 

AFD.28 Entreprenörens kontroll 

 All kontroll bekostas av entreprenören. 

Entreprenören skall utföra kontroll för att verifiera att ställda krav är uppfyllda. 

AFD. 3 Organisation  

AFD.31 Beställarens organisation 

AFD.311 Beställarens ombud  

Roland Eriksson 

Tel. 08-580 289 26 

AFD.312 Beställarens projektledare m fl 

 Emanuel Olofsson, tel: 070-0023281 

AFD.313 Beställarens kontrollant 

 Emanuel Olofsson, tel: 070-0023281 

AFD.314 Beställarens kvalitetsansvarige 

 Emanuel Olofsson, tel: 070-0023281 

AFD.315 Beställarens miljöansvarige 

 Andrea Erlandsson 

 Tel. 08-580 295 77 

AFD.316 Beställarens informationsansvarige 

Järfälla kommun 

Fastighet 

Emanuel Olofsson, tel: 070-0023281 

AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige 

 Anbudsgivarens kvalitetsansvarige skall anges i anbudsformuläret, bilaga 7.1. 

 

AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige 

 Anbudsgivarens miljöansvarige skall anges i anbudsformuläret, bilaga 7.1. 

AFD.33 Möten 



 Entreprenör ska stå för kontinuerlig information till verksamhet. Störningar som kan 

påverka verksamheten skall planeras och samrådas med verksamheten innan arbeten 

påbörjas.  

AFD.331 Startmöte 

Startmöte ska ske i god tid innan entreprenaden startar.  

AFD.34 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda 

Allt arbete skall utföras i enlighet med gällande författningar, normer och 
föreskrifter mm. 

 Personal som utför arbete enligt detta kontrakt skall kunna kommunicera på        
svenska. 

  

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
närvaroredovisning, ID06 

ID06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning gäller för 
entreprenaden.  

Se även AFD. 51 

AFD.345 Elektronisk personalliggare 

Entreprenören skall överta samtliga skyldigheter avseende elektronisk personal-liggare 
enligt 39 kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ Skatteförfarande-lagen. 

AFD.4 Tider 

AFD.41 Tidplan 

Entreprenören upprättar samordnad tidplan för egna arbeten. Detaljerad tidplan, 
inklusive deltider för färdiga bygghandlingar, granskningstider för beställaren samt tider 
för överlämnande av dokument och relationshandlingar, ska vara beställaren tillhanda 
inom två vecka efter kontrakt. 

Tidplanen ska vara resurssatt samt ange tidpunkt för provning , gemensamma syntillfällen 
och slutbesiktning. 

Avstämd tidplan ska föreligga vid varje byggmöte. 

AFD.42 Igångsättningstid  

Entreprenaden kan igångsättas på plats när startbesked har erhållits, Preliminärt   
under hösten 2017.  

AFD.45 Färdigställandetider 

Enligt senare överenskommelse. 

 

 

AFD.5 Ansvar och avhjälpande 

Entreprenören är ansvarig för kostnader som kan åsamkas beställaren genom 
entreprenörens försummelse vid utförande av kontraktsarbeten. 

AFD.51 Vite 

Beställaren eller en myndighet har rätt att kontrollera att personal som utför 
arbete enligt detta kontrakt är kontrollerade hos belastningsregistret.  Om det 
visar sig att kontrollen inte är genomförd utgår vite med 5.000 kr per tillfälle 
detta inträffar. 

Vid kvarlämnat material som kan utgöra fara för tredje man på arbetsplatsen 
utgår vite med 5.000 kr. 



AFD.518 Vite vid skada på vegetation 

 Vite på träd som skall behållas. 

 För träd som skall behållas med stamdiameter > 100mm – 300 mm, 1 meter 

 över mark, utgår vite med 50.000 sek per träd. 

 För träd som skall behållas med stamdiameter >300 mm, 1 meter över mark, 

 utgår vite med 150.000 sek per träd. Beloppen utgår i sin helhet om trädet har 

 dött och med 75.000 sek om skadan är partiell vid tidpunkt för slut- eller 

 garantibesiktning. 

 Med partiell skada avses följande: 

 a) Sår på rot och stam > 5 cm2 eller sprickor längre än 10 cm. 

 b) Brutna eller spräckta grenar med genomgång > 5 cm 

 c) Träd som har dött eller är delvis dött efter utredning om orsak 

 Vite på mark och vegetation som skall behållas. 

 För mark som skall behållas utgår vite med 10.000 sek per kvm om mark och 

 vegetation uppvisar skador vid tidpunkt för slutbesiktning. 

 Med skada på mark avses följande: 

 a) Kompaktering av jordmån genom ex. upplag, transportväg eller etablering 

 b) Kvarvarande schaktmassor 

 c) Åverkan på ytskikt på grund av utsläpp av giftiga ämnen 

 d) Skadad markvegetation 

AFD.53 Ansvar mot tredje man 

Med tillägg till ABT 06 kap 5 § 13 gäller att entreprenören, beträffande 
skadeståndsskyldighet gentemot tredje man, även skall utföra den nödvändiga utredning 
som kan erfordras.  Resultatet av utredningen, samt eventuellt erlagt skadestånd, skall 
meddelas beställaren inom en månad efter att ärendet översänts till entreprenören. 

AFD.531     Syn inom närliggande område 

Syn kommer att förättas inom aktuellt område. Synförrättare utses av beställaren.     

Beträffande syn före påbörjande av arbete, se AFD122. 

AFD.54 Försäkringar 

Med ändring av ABT 06 5 § 23 gäller att samtliga försäkringar skall gälla under hela 
entreprenadtiden och i kontraktshandlingarna föreskriven garantitid. 

Med tillägg till ABT 06 kap 5 § 23 gäller följande: 

Försäkringsskydd skal minst uppfylla minimikraven i ”Försäkringsbranschens 
beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för 
entreprenadverksamhet” , se AMA AF 12, bilaga 1. 

Entreprenören skall till beställaren överlämna bevis om försäkringar enligt ABT 
06 kap 5 § 23 innan kontraktsarbetena påbörjas.  Giltiga bevis om försäkringar 
skall därefter uppvisas årligen i samband med det datum då de förnyas. 

Försäkringen skall inkludera skydd för omhändertagen egendom och för 
miljöskador i omgivningen förorsakade av entreprenören. 



Kopia på gällande försäkring skall bifogas anbudet. 

AFD.5431 Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom 

Försäkringen skall gälla för beställaren tillhörig fast och lösegendom samt vara 
tecknad på så kallad första risk med ett lägsta belopp av 5 Mkr.  Självrisken skall 
vara högst 2 prisbasbelopp. 

AFD.545 Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada 

Entreprenören skall ombesörja och bekosta byggherreansvarsförsäkring vid 
miljöskada inklusive markarbeten som gäller för beställaren med försäkringsbelopp 
10 mkr och självrisk högst 1 basbelopp. 

AFD.55 Ansvar för brandskydd 

Vid heta arbeten gäller Brandskyddsföreningen Sveriges säkerhetsregler för          
brandfarliga heta arbeten, vilka skall följas.  

Entreprenören skall tillhandahålla en namngiven person, som skall vara 
tillståndsansvarig för brandfarliga heta arbeten.  Denna person skall ha utbildning 
enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagen och Svenska 
Brandskyddsföreningens   (SBF) utbildningskommitté för heta arbeten som visar att 
han/hon har högre kunskap i brandskydd.  

Heta arbeten ej får utföras utan föregående skriftligt tillstånd från den 
tillståndsansvarige.                                                                                                                                                                                                                           
Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän betryggande tid förflutit sedan                         
arbetet avslutats och risk för brand inte längre kan bedömas föreligga. 

Brandskyddsansvarige skall anges i anbudsformuläret, bilaga 7.1.  

AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten 

Vid heta arbeten gäller Brandskyddsföreningen Sveriges säkerhetsregler för          
brandfarliga heta arbeten, vilka skall följas.  

AFD.5511 Beställarens tillståndsansvarige 

 Beställaren överlåter tillståndsansvaret till entreprenören. 

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 

Entreprenören skall tillhandahålla en namngiven fysisk person som skall 
ansvara för brandskyddet i samband med entreprenaden.  

AFD.5513 Samordning av tillståndsansvariga 

AFD.57 Avhjälpande 

 

AFD.6 Ekonomi 

AFD.61 Ersättning 

Fasta kostnader enligt anbud. 

Ersättning utgår per levererad kWh solel från installerad solcellanläggning.  

Det fasta elpriset och friköpsbelopp ska justeras med hänsyn till inflation över 

tid enligt KPI, vilket medför att anbudets elpris speglar första årets fasta elpris.  

AFD.62  Betalning 

Faktura betalas inom 30 dagar räknat från det att fakturan ankomstregistrerats hos 
köparen. Om förfallodagen infaller på lördag eller helgdag erlägger köparen betalning på 
närmast följande bankdag. Ej korrekt utformad faktura  enligt AFD.624 returneras. 



Expeditions-, order-, fakturerings-, eller liknande avgifter accepteras ej. 

Fakturor ankomstregistrerade i juli månad är betalningstiden 45 dagar. 

AFD.623 Förskott 

Förskott beviljas ej. 

AFD.624 Fakturering 

Fakturering av levererad solel sker högst en gång i månaden.  

Fakturan ska redovisa: 

• referensnummer:  anges senare 

• anläggningsnummer: anges senare 

• förbrukningsstatistik specificeras per anläggning 

- moms skall redovisas på varje faktura 

Om fakturan saknar ovanstående uppgifter skall Säljaren kreditera fakturan och skicka 
en ny korrigerad faktura med begärda uppgifter.  Förfallodatum flyttas med 30 dagar 
från ankomstdatum av ny faktura.  

Faktura sändas i 1 exemplar till  

Järfälla kommun, 

Fakturacentralen, Box 75 

177 22 Järfälla  

Säljarens organisationsnummer och uppgifter gällande F-skattebevis skall alltid vara 
angivet på fakturan. 

AFD.625  Dröjsmålsränta  

                       Enligt räntelagen. 

AFD. 7 Besiktning 

AFD.71 Entreprenadbesiktningar 

Entreprenören anmäler skriftligen när entreprenaden är klar och besiktning av befintligt 
tak kan genomföras. 

Parterna står för sina kostnader vid verkställande av samtliga besiktningar.    

Vid eventuell ombesiktning som beror på entreprenören står denna för kostnad för 
ombesiktningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

AFD.713 Slutbesiktning    

 Slutbesiktning utförs då entreprenaden i sin helhet är färdigställd. 

     

AFD.8 Hävning                  

  Utöver vad som anges i ABT 06 kap 8 § 1 gäller följande: 

 ABT 06 kap 8 § 3 skall ej gälla. 

Beställaren äger rätt att häva avtalet om entreprenören inte utför sina åtaganden, trots 
anmaning därom, under förutsättning att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse.    

Om entreprenören under avtalstiden inte fullgör sina skyldigheter vad gäller skatter och 
sociala avgifter kan avtalet hävas med omedelbar verkan.  Detta gäller även om 
entreprenören under avtalstiden gör sig skyldig till allvarligt fel i sin yrkesövning eller 
döms för brott avseende yrkesövningen enligt lagakraftvunnen dom.       

Avslutande av kontrakt och ramavtal: 

Beställaren har möjlighet att avsluta kontrakt eller ramavtal om: 



Otillåten ändring i kontraktet enligt 9-14 §§ har skett.  

Leverantören vid tidpunkten för beslutet att tilldela kontraktet eller att ingå ramavtalet 
befann sig i någon av de situationer som avses i 13 kap. 1§ och borde ha uteslutits 
från upphandlingen. 

Europeiska unionens domstol i ett förfarande enligt artikel 258 i fördraget om 
Europeiska Unionens funktionssätt (EUF-fördraget) finner att Sverige, genom att 
låta den upphandlande myndigheten ingå kontraktet eller ramavtalet, allvarligt har 
åsidosatt sina skyldigheter enligt fördraget avseende Europeiska Unionen, EUF-
fördraget avseende Europeiska Unionen, EUF-fördraget eller Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling 
och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. 

Vid hävning skall entreprenören montera ner hela anläggningen och återställa 
eventuella skador på befintliga tak. 

 

 

 

AFD.9 Tvistelösning           

Med ändring av ABT 06 kap 9 § 1-3 gäller att: 

Tvist med anledning av tolkningen av avtalet eller varje annat rättsförhållande som 
uppkommer ur avtalsrelationen skall avgöras av allmän domstol där 
uppdragsgivarens svarar i tvistemål, om inte parterna enats om annat. 

Svensk lag skall gälla. 

 

 

AFG.  ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 

AFG.1 Etablering av arbetsplats 

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel 

Placering av allmänna hjälpmedel, såsom bodar, upplag och dylikt, skall ske efter 
samråd med beställaren.    

AFG.111 Placeringsritning som upprättas av entreprenören                    

Bodar, container, materialupplag etc placeras enligt överenskommelse med 
beställaren.  APD-plan upprättas av entreprenören.  Container får ej uppställas 
närmare fasad/takfot än 6 meter. 

AFG.12 Bodar 

Entreprenören tillhandahåller för egna arbeten, samt för underentreprenörer och 
bekostar erforderliga bodar och förråd för entreprenadens genomförande.     

AFG.121 Personalbod och toalett  

Entreprenören skall tillhandahålla för egna arbeten, samt för underentreprenörer 
erforderliga platser i personalbod med toalett.  Städning av dessa utförs av 
entreprenören. 

AFG.14 Tillfällig el- och va-försörjning mm 

Beställaren bekostar energiförbrukning för entreprenadens genomförande. 

Entreprenören ombesörjer och bekostar anslutning samt erforderliga tillstånd för 
tillfällig elförsörjning.  

AFG.15 Tillfällig kommunikationsutrustning 



 Arbetsledning skall vara utrustad med bärbar telefon. 

AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla 

Firma- och reklamskyltar får inte uppsättas på eller i närheten av arbetsplatsen. 

Enkla vägvisare med firmanamn får efter samråd med beställaren uppsättas vid 
vägskäl där vägvisning för transporter krävs. 

Om bygglov för skyltning blir aktuell, står entreprenören för ansökan och 
kostnaderna. 

 

 

AFG.3 Skydd mm 

AFG.31 Skydd av arbete och egendom mm 

AFG.311 Skydd av arbete 

AFG.313 Skydd av vegetation 

AFG.315 Skydd av egendom 

Tillfälliga avskärmningar för skydd av egendom sker av entreprenören.  Arbete får 
inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan orsaka skada. 

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

AFG.316 Tillfällig inhägnad 

Entreprenören skall avgränsa arbetsområdet på ett betryggande sätt enligt  
PBL kap 9 § 2. 

Entreprenören skall för varje etapp anordna tillfällig inhägnad av arbets-området när 
beställaren kräver detta med trådnät, höjd minst 2 meter. 

AFG.32 Skyddsanordningar 

Skyddsåtgärder skal ingå i arbetsmiljöplan. 

AFG.33 Vakthållning 

 Vakthållning skall ingå i arbetsmiljöplan. 

AFG.34 Bullerskydd 

Vid utförande av entreprenaden skall bullernivå beaktas med hänsyn till tredje man.  
Kompressor och andra bullrande maskiner skall vara ljudisolerade.  Ansvaret för 
bullerfrågor åligger entreprenören.  I Naturvårdsverkets publikation 2004:15 ”Buller 
från byggarbetsplatser” anges riktvärden för acceptabla ljudnivåer i områden intill 
byggplatsen. 

AFG.35 Dammskydd 

Vid utförandet av entreprenaden skall dammskydd monteras med hänsyn till tredje 
man samt beställarens egendom. Dammtäta provisoriska väggar, mot pågående 
verksamhet, utförs då så erfordras. 

 

AFG.4 Leverans, transport mm 

AFG.44 Lyftanordningar 

Entreprenören skall överenskomma med beställaren innan placering av 
lyftanordningar sker inom arbetsområdet.  

 



AFG.5 Arbetsställningar och montering 

AFG.51 Arbetsställningar  

 Entreprenören håller ställning för eget arbete. 

 

AFG.6 Ursparning, håltagning, igensättning och tätning 

 

AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring mm 

AFG.82 Renhållning 

Efter utfört arbete skall arbetsplatsen avstädas från överblivet material o.d 
som kan utgöra fara för tredje man.  Se även AFD.51om vite. 

AFG.83 Städning och slutrengöring 

AFG.832 Slutrengöring 

 Entreprenören skall utföra slutrengöring. 

AFG.85 Återställande av mark 
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Rambeskrivning för funktionsupphandling med helhetsåtagande 

av solel-leverans från solceller monterade på Järfälla kommun 

fastigheter 

 

 

 

Kontaktperson hos Järfälla Kommun 

Emanuel Olofsson 

Telefon: 08-5802 8882 

e-mail: emanuel.olofsson@jarfalla.se 

 

 

 

Fastighetsadresser 

Flottiljens äldreboende Korpralsvägen 51-55, 177 43 Järfälla 

Tallbohovsskolan 
 

Snapphanevägen 17, 177 34 Järfälla 

Ulvsätra skola 
 

Källtorpsvägen 60, 176 74 Järfälla 

Fjällenskolan 
 

Ekollongränd 1, 175 49 Järfälla 

Björkebyskolan 
 

Österdalsvägen 1, 175 68 Järfälla 

Jakobsbergs skola 
 

Mjölnarvägen 2, 177 41 Järfälla 

Lindens äldreboende Vibblabyvägen 101, 177 64 Järfälla 

Källtorpsskolan 
 

Källtorpsvägen 10, 176 74 Järfälla 

Kolarängsskolan 
 

Kolarängsvägen 4, 176 75 Järfälla 

Barkabyskolan 
 

Veddestavägen 3, 175 62 Järfälla 

  



 

   

Anläggningarnas omfattning 

  

Föreskrifter  

 Installationer utförs enligt Boverkets byggregler BFS 2011:26 – BBR 19 samt gällande krav från 
övriga berörda myndigheter, bl.a.: 

 Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2008:1 med ändringar och tillägg. 

 Svensk Standard SS 436 40 00, Elinstallationsreglerna, utgåva 2. 

 Svensk Standard SS 437 01 02 – Elinstallationer för lågspänning – Vägledning för anslutning, 
mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer och 
SS 424 14 38 – Kabelförläggning i byggnader. 

 Svensk Standard SS-EN 50110–1, utgåva 3:2013 – skötsel av elektriska anläggningar 

 Svensk Standard SS 487 01 10, Åskskydd för byggnader. 

 AMP, Svensk Energi, 2014, utgåva 2, Beskrivning av regelverket vid anslutning av mindre 
produktionsanläggningar till elnätet. 

 Samtliga ingående komponenter och apparater i solcellsanläggningen ska uppfylla: kraven i 
IEC 61215 och vara CE-märkta, EMC-direktiv samt lågspänningsdirektiv, svensk lag (SFS 
1994:1588) och arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1994:48). 

 

Allmänna bestämmelser 

Förutsättningar för kalkylering och utförande: 

Upphandling sker enligt formen för funktionsupphandling, där åtagandet innebär utredning, projektering 

och installation av i förfrågningsunderlaget ställda krav samt drift ,underhålla och förvaltning av 

installerade anläggningar under avtalstiden.  Uppställda krav är minimikrav. 

I övrigt gäller de krav som uppställs av myndigheter. 

 

Beskrivning av solcellsanläggningarna 

Solcellsanläggningarna ska installeras på fastigheternas tak. Beskrivning över möjliga fastighet finns i 

bilaga 6.3, där anvisade ytor för solceller är markerade.  Entreprenören måste själv besöka 

fastigheterna för att skaffa sig en uppfattning av förutsättningarna.En sammanfattning av största 

möjliga installation per fastighet finns i tabell 1 nedan (Kolumn Toppeffekt). 

 

Tabell 1. Simulerade solcellsanläggningar. 

 

Toppeffekt Produktion Last Till last Till nät Överskott Yta Yield Simulerad effekt

2015 2016 kW MWh MWh MWh MWh % m
2

kWh/kWt kW

Flottiljens äldreboende 565 574 130 124,4 571,9 119,3 5,2 4,1% 845 913 136,20

Tallbohovsskolan 618 617 90 80,7 616,0 77,6 3,1 3,8% 585 928 86,94

Ulvsätra skola 421 520 90 80,1 519,8 76,5 3,5 4,4% 585 921 86,94

Fjällenskolan 776 759 90 80,3 757,9 78,0 2,3 2,8% 585 923 86,94

Björkebyskolan 627 682 80 68,0 681,1 65,0 2,9 4,3% 520 880 77,22

Jakobsbergs skola 529 468 80 71,2 467,2 68,3 2,9 4,0% 520 922 77,22

Källtorpsskolan 470 483 65 57,6 482,1 55,2 2,4 4,1% 423 882 65,34

Lindens äldreboende 245 253 60 53,4 252,7 50,8 2,6 4,8% 390 817 65,34

Kolarängsskolan 393 417 45 43,0 416,1 41,2 1,8 4,1% 293 904 47,52

Barkabyskolan 310 320 40 35,8 320,0 34,3 1,5 4,2% 260 902 39,69

Årsförbrukning (MWh)



Solcellsmodulerna ska vara utförda med kristallina kiselceller och vara godkända enligt IEC 61215. 
Toppeffekten för varje modul ska vara minst 270 W och får inte understiga modulens märkeffekt 
(plussorterade).  

Toppeffekten på de offererade solcellsanläggningarna får inte överstiga de angivna toppeffekterna i 

tabell 1, då kommunen inte vill köpa mer el (maximalt 5% av den totala produktionen får gå ut på 

elnätet) än vad fastigheterna förbrukar. Beställaren vill inte att offererade anläggningarna ska 

understiga angivna toppeffekt med mer än att de kan leverera angiven produktion i tabell 1. 

Panelerna som används i offererad lösningen ska vara minst "Average" enligt SVTC ScoreCard 

2015. Om rankning av SVTC saknas ska bevis på motsvarande prestanda kunna redovisas på 

anmodan av B. 

http://www.solarscorecard.com/2015/2015-SVTC-Solar-Scorecard.pdf 

Montagelösning 

Solcellsmodulerna monteras ovanpå takytorna. Moduler och dess infästningar ska dimensioneras 

efter normenliga snö- och vindlaster. 

Elektriska installationer  

Leveransgränsen för installationen är centralen närmst respektive installation. Solcellerna skall 
anslutas så att den el som produceras används inom fastigheten. Eventuell utbyggnad av centralen 
ingår inte i entreprenaden. På vissa fastigheter kommer installationen att behöva delas upp på flera 
tak. Vid dessa installationer kommer solcellerna troligen behöva anslutas till olika centraler. 

El - DC 

Solcellsmodulerna seriekopplas med dubbelisolerad kabel och lämpliga kontakter för enkel och säker 
installation. Från varje modulsträng dras dubbelisolerade kablar till avsett utrymme, där växelriktarna 
installeras. Kabeln ansluts till en DC-brytare och vidare till växelriktaren. DC-brytaren kan ingå i 
växelriktaren. 

El - AC 

I anbudet ska det ingå växelriktare och AC-brytare. Växelriktarna ska vara i trefas-utförande och ha en 

medelverkningsgrad >97 % (Euro-Eta). En systemlösning med enfas-växelriktare accepteras inte. 

Insamling av mätdata 

Elmätare 

Godkänd mätare för rapportering av elcertifikat från respektive anläggning ingår i entreprenaden.  

Anläggningarnas produktion skall visualiseras på ett pedagogsikt gränssitt vid respektive fastighets 

reception på en display minst 40”. Visualiseringen skall visa producerad energi på årsbasis, 

månadsbasis och per dag samt aktuell effekt.     

Märkning, provning, dokumentation mm 

Märkning av tekniska utrustningar 

Märkning av manöverorgan sker med benämning samt betjänings- och anvisningstext. Kablar ska 

märkas på sådant sätt att man enkelt kan följa och identifiera varje kabels anslutning i båda ändarna. 

All skyltning ska ske med graverade och skruvade skyltar. Om det inte går att skruva fast skyltarna på 

utrustningen, ska de fästas på närmaste väggyta. 

http://www.solarscorecard.com/2015/2015-SVTC-Solar-Scorecard.pdf


Brandtätningar ska förses med märkskylt med uppgifter om produktnamn och brandteknisk klass. 

Översiktsschema mm – el 

Vid växelriktarna uppsättes översiktsschema för solcellsanläggningen. Instruktion för frånkoppling av 

solcellsanläggningen monteras på samma ställe. 

Injustering och provning 

Intyg och protokoll ska finnas vid ett ev. övertagande av anläggningarna, tillsammans med den 

Tekniska Dokumentationen enligt avsnitt 7, överlämnas i original och kopior insatta i pärmar. 

Information till drift- och underhållspersonal 

TE ska vid ett ev. övertagande av anläggningarna informera beställarens drift- och underhållspersonal 

samt nyttjaren om funktionssätt samt drift och underhåll av i entreprenaden ingående utrustning. 

Information till personalen utförs med för anläggningen tillhandahållet underlag som föreskrivs i 

avsnitt 7. 

Utbildningen ska omfatta: 

• Anläggningarnas funktion och utförande. 

• Enkel felsökning. 

• Skötsel och underhåll av ingående komponenter. 

• Säkerhetsföreskrifter. 
 

Information ska vara såväl teoretisk som praktisk. Information till personalen utförs vid ett ev. 

överlämnande med för anläggningen upprättad driftinstruktion som grund. Beräknad tidsåtgång är 4 

timmar.  

Tillsyn, skötsel och underhåll av installationer 

Entreprenören äger anläggningen och ansvarar för all tillsyn och skötsel av installationen under 

kontraktstiden.  

Avhjälpande av fel och brister skall ske skyndsamt.  

 

Teknisk dokumentation 

I anbudet skall en översiktlig beskrivning av systemets uppbyggnad och funktion lämnas.  

Vid ett ev. övertagande skall en detaljerad beskrivning av systemens uppbyggnad, funktion och 

handhavande samt datablad på ingående komponenter överlämnas. När det gäller solcellsmodulerna 

i systemen ska de levereras med mätprotokoll som visar varje moduls elektriska data. Samtliga moduler 

ska vara märkta med en identifikation. 

Vid förminskning till A4-format ska kopior vara tydliga och fullt läsbara. 

Relationshandlingar  

Vid ett ev. övertagande skall relationshandlingar överlämnas enligt omfattningen nedan.  

Omfattning av relationshandlingar 

• Översiktsritning med apparatplacering 



• Kretsscheman 

• Apparatlista 

• Planritningar, nätschema, blockschema 

• Förteckning över levererat material samt broschyrblad 
 

Samlingspärmar ska vara försedda med: 

• Tydlig märkning på pärmens rygg; objektsnamn och byggnadsnummer 

• Innehållsförteckning 
 

Flikar ska insättas mellan handlingar tillhörande skilda delar och dokumenttyper. 

Dokumentation – Driftinstruktioner och Underhållsinstruktioner inarbetas som egna avsnitt i 

ovanstående pärmar. 

Driftinstruktioner 

Driftinstruktionen ska innehålla: 

• Beskrivning över utrustning, verkningssätt, kompletterad med erforderliga ritningar, 
scheman och monterings- och driftanvisningar 

• Felsökningsinstruktion 

• Handhavandeinstruktion till varje utrustning, enhet eller apparat 

• Datablad, broschyrer o d över utrustningar, apparater och komponenter 

Samtliga handlingar ska vara på svenska, med undantag för datablad, broschyrer och dylikt över 

utrustningar, apparater och komponenter, där även engelska tillåts. 

Underhållsinstruktioner 

TE ska leverera underhållsinstruktioner innehållande: 

• Beskrivning av felförebyggande underhåll och felavhjälpande åtgärder 

• Tillverkarens skötselinstruktioner och skötselrutiner för utrustningar, apparater och komponenter 
 

Handlingarna ska vara på svenska. 

Vid ett eventuellt övertagande ska det ingå en dokumentation som i detalj beskriver systemens 

uppbyggnad, funktion och handhavande.   

 

Installation och driftsättning 

TE ska närvara vid driftsättningen. TE ska tillsammans med beställaren och nyttjaren samordna 

driftsättningen. 

 

Ledningar, kablar, fräsning mm, material och varuföreskrifter 

Ledningar ska vara brännbarhetsklassade i F3 eller F4 enligt SS 424 14 75 där inte särskilda krav 

föreskrivs på brandhärdighet. 



Förläggning av isolerade elledningar 

Ledning ska fästas på båda sidor om böjar och där den lämnar kabelstege för att förläggas på annat 

underlag. Övrig infästning av ledningar och VP-rör ska utföras i enlighet med anvisningar i EL-AMA. 

Ledning som passerar en rörelsefog i byggnad ska förläggas så att uppträdande rörelser inte kan skada 

ledningen genom klämning, sträckning eller dylikt. Vid väggenomgång ska ledningar vara separerade 

och så långt möjligt parallella. Vid passage av/genom ljudklassad/brandklassad vägg ska genomföring 

hålla minst samma klass som väggen. Brand och ljudtätningar ska dokumenteras. 

Utanpåliggande förläggning 

Ledningar på kabelstege ska riktas, najas och placeras om möjligt i den ordning som de ska lämna 

stegen för att undvika onödiga korsningar. Om najtråd används för infästning ska trådens fria ändar 

bockas längs ledningen för att förhindra skador på denna och tillkommande ledningar. 

Förläggning i vertikala eller lutande schakt 

Ledning ska klamras på fast underlag eller fästas på bärskena eller stege. 

Skarvning 

Skarvning ska utföras i kopplingsdosa eller kopplingslåda eller med metod som är anpassad till 

kabeltyp och omgivningsförhållanden. Samtliga kopplingsdosor eller kopplingslådor ska monteras 

inomhus där så är möjligt. 

 

Förvaltning av anläggningarna  

Entreprenören ska övervaka anläggningens funktion och utan dröjsmål meddela beställaren om 
driftstörningar och andra omständigheter som L blivit varse om som berör anläggningen eller 
fastighetens elnät. 

 Entreprenören ska utan dröjsmål åtgärda fel på anläggningen. 

Entreprenören ska ansvara för att de elcertifikat och de ursprungsgarantier som anläggningen ger 
upphov till registreras och tillvaratas och kommer B tillgodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Beskrivning av takytor och utrymmen för placering av växelriktare 

Inledning 

De följande beskrivningarna av de 10 planerade 

anläggningarna är avsedda som en första, 

preliminär orientering för anbudsgivarna. I flera 

fall finns många olika alternativ för placering av 

moduler och växelriktare och anbudsgivarna 

kommer att behöva besöka 

anläggningsplatserna, för att själva bilda sig en 

uppfattning om bästa valen. 
Simulering av önskad toppeffekt per anläggning 

Den angivna toppeffekten per anläggning är 

baserad på simuleringar med PVSyst och 

verkliga timlastprofiler för 2016. Den 

meteorologiska timdatafilen för Stockholm är en 

ny klimatdatafil som SMHI har utvecklat, baserad 

på mätningar under åren 1981–2010. 

Klimatfilen för Stockholm och flera orter finns att ladda 
ner från www.sveby.org. 

Toppeffekten är vald så att det förväntade 

överskottet inte ska överstiga 5 % av den årliga 

solelproduktionen. Vid bedömning av ytbehovet, 

används 6,5 m2 per kW toppeffekt för lutande tak, 

där modulerna antas monteras i takets plan. För 

https://webdocmailer.se/l/70f3c7ea99cfd4a6/cf9015a53fd1b83/90023


platta tak används 13,0 m2 per kW, då 

anläggningarna i de fallen antas vara 

uppvinklade 15–20 grader. 
Bilder 

Bilderna är tagna vid besök på samtliga 10 

anläggningsplatser den 6 mars 2017. 

Flygbilderna är hämtade från Eniro och i ett 

antal fall har förändringar skett i fastigheterna, 

efter att flygbilderna togs – öppningar mellan 

byggnader har byggts igen och nya byggnader 

har tillkommit. 
Takytornas kvalitet och kommentarer 

Generellt är taken på samtliga 10 objekt i gott skick. 

En generell kommentar när det gäller samtliga 

skolor är att fastighetsskötarna påpekar att 

ungdomar klättrar upp på taken under kvällar. På 

vissa skolor har fläkthuvar mm vandaliserats. 



Björkebyskolan – Österdalsvägen 1 

Toppeffekt:   80 kW – ytbehov ca 1100 m2
 

Takytor: > 1100 m2 mot sydost (nästan 

platt tak så alla riktningar kan vara möjliga) 

Taklutning: 5° 

Taktäckning: Takpapp i gott skick. 

Växelriktare: Två fläktrum, markerade med ”2” och ”3”. 
 

 



 



Bilddokumentation av takytor och växelriktarplacering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 

 

 

Taken på den aktuella byggnaden lutar inåt, med 
lutningen 5°. 



 

Bild tagen mot sydväst från markering ”1”. 

Bild tagen mot nordväst från markering ”1”. De två fläktrumsbyggnaderna syns på bilden. 



 

Bild tagen mot nordost från markering ”1”. De lägre taken på bilden är också användbara. 

 

De två fläktrummen ligger vid markering ”2” och ”3”. 



 

Fjällenskolan – Ekollongränd 1 

Toppeffekt: 90 kW – 

ytbehov ca 600 m2 

Takytor: > 600 

m2 mot söder 

Taklutning: 17° 

Taktäckning: Falsat plåttak, viss 

ommålning krävs. Växelriktare: 

Elcentral i källaren under takyta 

märkt med ”2”. 

 

 

 



 



Bilddokumentation av takytor och växelriktarplacering 
 

 

 

 

 

 

 

Ny byggnad 

med sedumtak 



 

Bilden tagen mot väster från plats ”1”. 

 

Bilden tagen mot norr från plats ”1”. 



 

Bilden tagen mot öster från plats ”2”. 

 

Bilden tagen mot väster från plats ”2”. Lövträden skuggar redan den 6 mars. 



 

Bilden tagen mot söder från markeringen ”2” och visar västtaket på byggnadsdelen. 

Bilden tagen mot väster från markeringen ”3” och visar det stora södertaket, som är blåmarkerat 

i förslaget för tänkbara takytor. 



 

 

Bilden tagen mot öster från markeringen ”3”. Sedumtaket på en ny tillbyggnad syns till höger. 

 

Tillbyggnad med sedumtak vid södra delen av skolan. Ett stort nytt platt tak skymtar till höger om 



tillbyggnaden, se nästa bild. 

 

Det platta taket mot söder har de ungefärliga måtten 16 x 10 m och kan vara intressant. 

 

Elcentralen ligger i källaren rakt under markeringen ”2”. 



Flottiljens äldreboende – Korpralsvägen 51-55 

Toppeffekt: 130 kW – 

ytbehov ca 1700 m2 

Takytor: > 1700 

m2 mot söder 

Taklutning: 0° 

Taktäckning: Takpapp i gott skick. 

Växelriktare: Två fläktrum på taket, markerade med 
”2”. 

 

 



Bilddokumentation av takytor och växelriktarplacering 
 

 

 

 

 

 

7° 

 



 

Bilden tagen mot väster från markering ”1” och visar ett av de två fläktrummen. 

 

Stora takytor med bara små hinder och en sarg som är ca 70 cm hög. 



 

 

Det finns gott om plats för växelriktarna i de två fläktrummen. 



Jakobsbergsskolan – Mjölnarvägen 2 

Toppeffekt: 80 kW – 

ytbehov ca 1050 m2 

Takytor: > 2000 

m2 mot söder 

Taklutning: 7° 

Taktäckning: Takduk i gott skick. 

Växelriktare: Fyra fläktrum på taken, ett markerat med 
”4”. 

 

 



 



Bilddokumentation av takytor och växelriktarplacering 
 

 

 

 

 

 
7°  

 



 

Bilden tagen mot väster från markering ”1” och visar de två taken längst västerut. 

Bilden tagen mot söder från markering ”2”. 



 

Bilden tagen mot norr från markering ”3”. 

 

De fyra mörkgrå byggnadsdelarna är fläktrum där det finns plats för växelriktarna. Ett av dem 

är markerat med ”4”. 



Kolarängsskolan – Kolarängsvägen 4 

Toppeffekt: 45 kW – 

ytbehov ca 300 m2 

Takytor: > 300 

m2 mot sydväst 

Taklutning: 15° 

Taktäckning: Takpapp i gott skick. 

Växelriktare: Elcentral under takyta märkt med ”1”. 
 

 

 



Bilddokumentation av takytor och växelriktarplacering 
 

 

 

 

Stora öppna takytor med gott om plats för en betydligt större anläggning än 45 kW. 

 

Ny vit byggnad 



 

Den nya byggnaden i bakgrunden. 

 

Vissa öppningar har byggts igen efter att flygfotot togs – den mörkare takytan tex. 



 

 

En elcentral med plats för växelriktare finns under taket, markerat med ”1”. 



Källtorpsskolan – Källtorpsvägen 10 

Toppeffekt: 65 kW – 

ytbehov ca 430 m2 

Takytor: > 600 m2 

mot sydväst och sydost 

Taklutning: 15° 

Taktäckning: Takpapp i gott skick. 

Växelriktare: Fläktrum under taket, markerat med ”1”. 
 

 



 



Bilddokumentation av takytor och växelriktarplacering 
 

 

 

 

 



 

 

Väl tilltagna ytor för 65 kW toppeffekt. 



 

Snörasskydd, några stegar och ventilationsrör begränsar utrymmet obetydligt. 

 

I fläktrummet under taket, markerat med ”1”, finns plats för montage av växelriktare. 



Lindens äldreboende – Vibblabyvägen 101 

Toppeffekt: 60 kW – 

ytbehov ca 400 m2 

Takytor: > 400 

m2 mot öst och väst 

Taklutning: 10° 

Taktäckning: Falsat plåttak och tegeltak i gott skick. 

Växelriktare: Två elcentraler, på botten- och 
vindsplanet – under markering ”3”. 

 



 



Bilddokumentation av takytor och växelriktarplacering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 



 

 

 

2 



 

 

Bild tagen mot söder från markering ”1”. 

Bild tagen mot norr från markering ”1”. Notera lövträden som kan komma att skugga östtaket. 



 

 

Bild mot det lilla södertaket, markerat med ”2”. 

 

Det finns två elcentraler – på vindsplanet och i bottenplanet, under markeringen ”3”. 



Tallbohovsskolan – Snapphanevägen 17 

Toppeffekt: 90 kW – 

ytbehov ca 1200 m2 

Takytor: > 1200 m2 

mot söder Taklutning:

 1° utåt och 5° 

utåt från taknock 

Taktäckning: Takpapp i 

gott skick. 

Växelriktare: Två gamla, idag oanvända fläktrum på 
taket, markerade med ”3”. 

 

 

 



 



Bilddokumentation av takytor och växelriktarplacering 
 

 

 

 

 

 

  
 



 

Bilden tagen mot väster från markering ”1”. 

 

Bilden tagen mot väster från markering ”2”. Den ljusblå byggnadsdelen är ett gammalt fläktrum. 



 

Bilden tagen mot nordväst från markering ”2”. 

De två gamla, och idag outnyttjade fläktrummen kan röjas ur och ge plats för montage av 

växelriktarna. 



 

De två fläktrummen på taket är idag inte i bruk. 

Elcentralen ligger i källarplanet rakt under markeringen ”4”. 



Ulvsätraskolan – Källtorpsvägen 60 

Toppeffekt: 90 kW – 

ytbehov ca 600 m2 

Takytor: > 600 m2 

mot sydväst och sydost 

Taklutning: 20° 

Taktäckning: Taktegel, plåt och takpapp. 

Tegeltaken har omläggningsbehov 

inom 10–15 år. 

Växelriktare: Fläktrum under plåttaken vid 1 och 2. 
 

 



 



Bilddokumentation av takytor och växelriktarplacering 
 

 

 

 

 

 
 

Ny byggnad 

”Omegahuset” 



 

Bilden tagen mot norr från markeringen ”1”. 

 

Bilden tagen mot söder från markering ”1”. Fläktrum under plåttaket. Ny byggnad, Omegahuset, 

med grön fasadyta. 



 

Bilden tagen mot norr från markering ”2”. 

 

Bilden tagen mot söder från markering ”2”. Fläktrum under plåttaket. Gång över till tillbyggnaden 

Omega. 



 

Taken med markeringen ”3” i översikten. 

 

Plats för växelriktare i fläktrum under plåttaken på tak 1 och 2. 



Barkabyskolan – Veddestavägen 3 

Toppeffekt:   40 kW – ytbehov ca 260 m2
 

Takytor: > 300 m2 mot sydost och 

sydväst (inkluderat de grå papptaken) 

Taklutning: ca 10–15° - kom inte upp 

på taken vid besöket 

Taktäckning: Plåt- och 

takpapp i gott skick. 

Växelriktare: Elcentral i 

källaren under markering ”3”. 

 

 

 



 

De markerade takytorna verkar vara de bästa valen 

men för att få plats med 40 kW toppeffekt kan något 

av de lägre, grå taken komma att behöva utnyttjas. 

Alternativt tegeltaket på byggnaden längst mot öster. 



Bilddokumentation av takytor och växelriktarplacering 
 

 

 

 

 
 

 



 

Taket med markeringen ”1”. 

Taket med markeringen ”2”. 



 

Byggnaderna med de grå papptaken är mycket låga med stor risk för skuggning och vandalisering. 

 

Elcentralen ligger i källaren rakt under markeringen ”3”. 



                Bilaga 7.1 
       

 

ANBUDSFORMULÄR 
 

 

Köp av solel till Järfälla kommun från solceller monterade på egna fastigheter 

  

 

   

 

 

 

 
Anbudspris (tot anbudssumma att utvärdera) 

 

Vi erbjuder oss att sälja el producerad av solceller på egna tak i enlighet med upphandlings-

dokument  samt eventuella KFU daterade       enligt bilaga 7.3.  

 

Observera!  El-priset per anläggning skall ifyllas i bilaga 7.3. 

 

 

 

Till anbudet skall bifogas en drift- och förvaltningsplan enligt kriterier från bilaga 7.3 
där förvaltningsplan visar hur rabatten räknas. 

 

Till anbudet skall bifogas en finansieringsplan under kontraktstiden enligt bilaga 7.3 
som visar hur anbudsgivaren avser finansiera sitt åtagande under kontraktstiden. 

 

 

 

 

 
Anbudsgivaren intygar att all föreslagen personal som med anledning av uppdraget vistas 

inom skola, förskola och fritidshem, är kontrollerade mot belastningsregistret. 

Enligt lag får ingen personal arbeta inom dessa områden om de har dömts för brott mot minderåriga. 



 

 

Kontrollen inskickad och anmäls att kontrollen gjord innan kontraktskrivning:    Ja:           

 

 

 

Samtlig personal skall kunna kommunicera på svenska 

              

Ja:           

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

Ombud mm 
Anbudslämnande företag:       

Adress:       

Anbudsgivarens ombud under avtalstiden  

(namn, Efternamn, telefon):      e-post:      @      

e-post adress för tilldelningsbeslut:      @      

BAS-P (namn, Efternamn, telefon):      e-post:      @      

BAS-U (namn, Efternamn, telefon):      e-post:      @      

Miljöansvarig (Förnamn, Efternamn, telefon):      

Kvalitetsansvarig (Förnamn, Efternamn, telefon):      

Brandskyddsansvarig (Förnamn, Efternamn, telefon):      

 



 

 

 

Bifogade handlingar, bevis/ intyg för prövning av anbud 
 

 Kopia på gällande försäkring enligt 

AFD.54 i Förfrågningsunderlaget 

 Kvalitets- och miljöarbete enligt 

AFD.221-2  i Förfrågningsunderlaget 

 Teknisk och yrkesmässig kapacitet 

enligt AFB.52, AFD.1832-3, AFD.551 

i förfrågningsunderlaget. 

Organisation med namngivna 

personer med 

kompetensredovisning enligt 

AFB.52, och AFC/AFD.1832-3, 

AFC/AFD.55 i 

Förfrågningsunderlaget 

 

 

 3 st referenser  

 Anbudet innehåller inga 

reservationer 

 Om underleverantör kommer att 

anlitas skall företag och 

organisationsnummer anges här: 

 

 

 

 

 

      

Företagets namn 

      

Organisationsnummer 

 

        

Ort och datum  

 

 

…………………………………………………… 



Undertecknat av behörig firmatecknare eller av denne  

befullmäktigat ombud. I det fall fullmakt används  

skall denna bifogas anbudsansökan.  

 

      

Namnförtydligande 

  

 

 

 
 

 

 

 

Enligt AFB.52  Referensuppdrag för kvalificering av företaget – ref 1 

 

Anbudslämnare:       

Referensföretag 1:        

Adress       

      

Telefonnummer/e-post       

     @      

Installerad effekt År-månad när entreprenaden färdigställdes:           kW 

      

Beskrivning av förvaltning 

av solcellsanläggning 
      

 

 

 

 

 



Frivillig kommentar 

      

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Enligt AFB.52  Referensuppdrag för kvalificering av företaget – ref 2 

 

Anbudslämnare:       

Referensföretag 1:        

Adress       

      

Telefonnummer/e-post       

     @      

Installerad effekt År-månad när entreprenaden färdigställdes:           kW 

      

Beskrivning av förvaltning 

av solcellsanläggning 
      

 

 

 

 

 

Frivillig kommentar 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt AFB.52  Referensuppdrag för kvalificering av företaget – ref 3 

 

Anbudslämnare:       

Referensföretag 1:        

Adress       

      

Telefonnummer/e-post       

     @      

Installerad effekt År-månad när entreprenaden färdigställdes:           kW 

      



Beskrivning av förvaltning 

av solcellsanläggning 
      

 

 

 

 

 

Frivillig kommentar 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Enligt AFB.52  Referensuppdrag för kvalificering av företaget – ref 4 

 

Anbudslämnare:       

Referensföretag 1:        

Adress       

      

Telefonnummer/e-post       

     @      

Installerad effekt År-månad när entreprenaden färdigställdes:           kW 

      

Beskrivning av förvaltning 

av solcellsanläggning 
      

 

 

 

 

 

Frivillig kommentar 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt AFB.52  Referensuppdrag för kvalificering av företaget – ref 5 

 

Anbudslämnare:       

Referensföretag 1:        

Adress       

      

Telefonnummer/e-post       

     @      

Installerad effekt År-månad när entreprenaden färdigställdes:           kW 



      

Beskrivning av förvaltning 

av solcellsanläggning 
      

 

 

 

 

 

Frivillig kommentar 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt AFB.52  Referensuppdrag för kvalificering av företaget – ref 6 

 

Anbudslämnare:       

Referensföretag 1:        

Adress       

      

Telefonnummer/e-post       

     @      

Installerad effekt År-månad när entreprenaden färdigställdes:           kW 

      

Beskrivning av installationen 

av solcellsanläggning 
      

 

 

 

 

 



Frivillig kommentar 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enligt AFB.52  Referensuppdrag för kvalificering av företaget – ref 7 

 

Anbudslämnare:       

Referensföretag 1:        

Adress       

      

Telefonnummer/e-post       

     @      

Installerad effekt År-månad när entreprenaden färdigställdes:           kW 

      

Beskrivning av installationen 

av solcellsanläggning 
      

 

 

 

 

 

Frivillig kommentar 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt AFB.52  Referensuppdrag för kvalificering av företaget – ref 8 

 

Anbudslämnare:       

Referensföretag 1:        

Adress       

      

Telefonnummer/e-post       

     @      

Installerad effekt År-månad när entreprenaden färdigställdes:           kW 

      



Beskrivning av installationen 

av solcellsanläggning 
      

 

 

 

 

 

Frivillig kommentar 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt AFB.52  Referensuppdrag för kvalificering av företaget – ref 9 

Anbudslämnare:       

Referensföretag 1:        

Adress       

      

Telefonnummer/e-post       

     @      

Installerad effekt År-månad när entreprenaden färdigställdes:           kW 

      

Beskrivning av installationen 

av solcellsanläggning 
      

 

 

 

 

 

Frivillig kommentar 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt AFB.52  Referensuppdrag för kvalificering av företaget – ref 10 

 

Anbudslämnare:       

Referensföretag 1:        

Adress       

      

Telefonnummer/e-post       

     @      



Installerad effekt År-månad när entreprenaden färdigställdes:           kW 

      

Beskrivning av installationen 

av solcellsanläggning 
      

 

 

 

 

 

Frivillig kommentar 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 


