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Bakgrund

Brf Storstugan har för avsikt att upphandla en riskanalys för sprängningsarbeten inför nybyggnation av
bostäder i Täby.
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Anbud Riskanalys

Uppdraget innebär att ÅF för Brf Storstugans räkning ska ta fram en riskanalys. Fokus för ÅFs arbete i detta
skede är att ta fram de förutsättningarna som kommer att styra de sprängningsarbeten som kommer att
utföras i området med avseende på omgivningspåverkan.
ÅF har en lång erfarenhet av riskbedömningar och åtgärdsförslag i samband med sprängningsarbeten och
omgivningspåverkan.
ÅFs riskanalyser är baserade på Svensk Standard SS 460 48 66:2011 ( sprängning) i tillämpliga delar,
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Beskrivning av uppdraget
Besök på plats
Möte med beställare
Översiktskarta
Sammanfattning av geotekniska förhållanden enligt geoteknikerns rapport alternativ från SGUs
kartor
Inventering av byggnader samt kontaktuppgifter till fastighetsägare och förvaltare
Inventering av tekniska beskrivningar från Stadsbyggnadsarkiv
Fotodokumentation i färg av inventeringsobjekten
Identifiering av ledningsägare via Ledningskoll alternativt samlingskarta samt kontaktuppgifter
till respektive ledningsägare
Kontaktuppgifter till anläggningsägare
Kontaktuppgifter till väghållare
Inventering av utrustning och verksamhet med åtgärdsförslag, arbetet ska kunna
drivas så effektivt som möjligt
Riktvärdesberäkning enligt Svensk Standard
Riktlinjer för buller
Kontrollåtgärder för vibrationer med förslag på besiktningsomfattning
Förslag på geotekniska mätningar för sättningar, grundvatten och markrörelser
Situationsplan som redovisar arbetsområde, riskområdet, fastigheter och
gator/vägar, identitet på inventeringsobjekt, förslag på mätpunktplacering
Bilagor med föreskrifter från berörda lednings- och anläggningsägare m.m.

Kartmaterial
Eventuellt kartmaterial vidarefaktureras med påslag om 10%.
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Kvalitét

ÅF har kompetenser inom alla områden som berör vibrationsalstrande arbeten. Vi har erfaren personal
som är specialiserade på upprättande av riskanalyser, besiktningar, vibrationsmätningar,
grundvattenmätningar, inklinometermätningar, portrycksmätningar samt flera andra typer av
övervakningsmätningar. Vi utför allt enligt Svensk Standard och tillämpar egen- och interngranskning av
alla beräkningar och övrig dokumentation.
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Budget Anbud
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Tidplan
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Riskanalys utföres under mars och redovisas i del till den 13/3

Övrigt

För offerten i övrigt gäller:
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ABK 09
Betalning sker löpande 30 dagar efter inkommen faktura på godkänt arbete.
Fakturering sker månadsvis efter antal förbrukade timmar.
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.
Uppdraget säkras genom ÅFs verksamhetssystem.
Anbudet är giltigt i 30 dagar
Arbetet påbörjas efter att anbudet signerats av båda parter
Underkonsult samt material kostnader faktureras med ett påslag om 10%
Skadad eller stulen utrustning debiteras kunden.

Förfrågningar om offerten kan ställas till:
Angelica Pettersson
Tel
+46 10 505 10 27
Angelica.pettersson@afconsult.com
Vi ser fram mot att få samarbeta med er och inväntar med intresse ert svar.

