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ANLÄGGNINGANLÄGGNING

I mängdförteckningen anges då streck 
i fem kolumner. För andra arbeten 
går det enligt MER att infordra ett 

belopp vilket då enligt MER ska anges 
med streck i fyra kolumner men belopps-
kolumnen ska lämnas öppen för anbuds-
givaren att fylla i ett belopp. I denna arti-
kel förs ett resonemang om vad som gäller 
enligt MER och vad som är lämpligt vid 
hanteringen av fyr- och femstreckare. 

ÄNDRING AV FYR- OCH FEMSTRECKARE 

TILL TRE- OCH FYRSTRECKARE

Till och med MER Anläggning 10 har 
det i MER funnits med regler för reg-
lerbara och oreglerbara mängder och i 
mängdförteckningen har det funnits en 
kolumn där man kan ange R eller OR 
och om ingen uppgift har angivits så gäl-
ler enligt täckregeln R, dvs mängden är 

Tre-, fyra- 
och femstreckare i MER
  Möjlighet finns enligt MER Anläggning att för vissa arbeten låta ersättningen ingå i ersätt-
ningen för en annan kod eller i ersättningen för övriga mängdförtecknade arbeten.
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reglerbar. I den nya AMA AF 12 så finns 
inte AFC.113 Entreprenörens kontroll av 

mängduppgifter medtagen då möjligheten 
till mängdövertagande anses strida mot 
AB 04 kap 1 § 6. Av den anledningen 
så kommer uppgifter om R/OR inte att 
finnas med i den kommande MER An-
läggning 13 mer än som en kommentar, 
varför det som idag populärt benämns 
som ”fyrstreckare” eller ”femstreckare” i 
stället kommer att bli ”trestreckare” eller 
”fyrstreckare”. Dock kommer även fort-
sättningsvis möjlighet att finnas att be-
nämna mängder som oreglerbara utan att 
det för den skull medför ett mängdöver-
tagande. För att inte uppmuntra till detta 
förfarande, då i en utförandeentreprenad 
olika arbeten bör regleras i enlighet med 
MER, så omnämns som sagt detta endast 
i en kommentar.

SKRIVSÄTT I MÄNGDFÖRTECKNING

I inledningen till de olika utgåvorna av 
MER Anläggning finns det generella 
tillämpningsanvisningar för mät- och 
ersättningsregler. Av dessa anvisningar 
framgår principer för mängdredovisning, 
mätning och ersättning. Där framgår 
också skrivsätt i mängdförteckning där 
det bland annat framgår vad som avses 
med fyra respektive fem streck i mängd-
förteckningens kolumner.

I MER Anläggning 10 infördes kom-
mentarer vars syfte är att underlätta 
tolkningen och som är vägledande vid 
tillämpningen av mät- och ersättnings-
reglerna. Under tabellen SKRIVSÄTT 
I MÄNGDFÖRTECKNING finns tre 
kommentarer som anger när fem streck 
är tillämpbara och en kommentar som 
anger när fyra streck är tillämpbart.
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Kommentarerna anger att fem streck är 
tillämpbart när
1. ersättning för arbetena ingår i ersätt-

ning för angivna arbeten under rubri-
ken Allmänna kostnader under PRIN-
CIPER FÖR ERSÄTTNING

2. det under kod och rubrik i MER 
framgår att ersättning ingår i ersätt-
ning för annan kod och rubrik. Un-
der sådan ”annan kod och rubrik” 
framgår det också under Komplette-
ring av ersättningsregeln att ersättning 
för annat arbete ingår

3. det under Anmärkning under kod och 
rubrik i MER framgår att ersättning 
ingår i ersättning för annat arbete, till 
exempel ”Ersättning ingår i ersättning 
för arbeten där ZBE är åberopad”. Det-
ta innebär att ZBE ska finnas i mängd-
förteckningen och vara streckad i alla 
fem kolumnerna (”femstreckad”) samt 
vara medtagen i den tekniska beskriv-
ningen. Enligt MER finns inga mät-
regler för ZBE.

Kommentaren för fyra streck anger att 
när MER anger ”Arbete ersätts med ett 
belopp för hela arbetet” skrivs streck i de 
fyra första kolumnerna.

ALLMÄNNA KOSTNADER 

(”OVERHEAD-KOSTNADER”)

Enligt MER ingår ersättning för vissa 
arbeten i ersättningen för övriga mängd-
förtecknade arbeten. För MER Anlägg-
ning 10 gäller det förutom arbeten och 
åtaganden enligt de administrativa före-
skrifterna även arbeten enligt avsnitt BJ 

GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN OCH YC 

ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLING-

AR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR AN-

LÄGGNING samt motsvarande kod i AMA 
EL och AMA VVS & Kyl YU TEKNISK DO-

KUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER. 
I tidigare utgåvor av MER Anlägg-

ning fanns möjligheten att även låta er-
sättningen för arbeten enligt avsnitt BB 

FÖRARBETEN och BCB HJÄLPARBETEN I 

ANLÄGGNING ingå i ersättning för övriga 
mängdförtecknade arbeten.

Anledningen till att färre typer av arbe-

ten omfattas av det som i MER Anlägg-
ning 10 kallas för Allmänna kostnader, 
och som i tidigare MER benämndes Ge-
mensamma bestämmelser, är att 

 p varje arbete i mängdförteckningen 
bör bära sin egen kostnad. Ersättning-
en för ett arbete bör inte innefatta 
kostnader för andra arbeten som kan-
ske inte alltid behöver utföras i sam-
band med det mängdförtecknade ar-
betet. Om ett företag använder sig av 
en kalkyldatabas så blir inte upptagna 
à-priser ”rena” om de samtidigt ska 
vara belastade med ersättningar för 
andra arbeten, som också kan vara oli-
ka mellan olika förfrågningsunderlag
 p reglering av tillkommande eller avgå-
ende arbeten inte blir rättvisande för 
varken beställare eller entreprenör då 
ett upphandlat à-pris som ska använ-
das för ett tillkommande arbete inne-
håller ersättningar för ”overhead-kost-
nader” som kanske inte är aktuella för 
det tillkommande arbetet och vicever-
sa att vid avbeställning av arbeten 
kanske inte entreprenören får tillräck-
lig ersättning får sina overhead-kost-
nader som denne har fördelat på ett 
antal arbeten. Vid avbeställning av ett 
arbete, vars ersättning enligt MER 
kan vara en overhead-kostnad, finns 
heller inget belopp som kan användas 
för reglering.

Det bör observeras att för att ersättning-
en för ett arbete under en kod och rubrik 
enligt MER kan utgöra en overhead-er-
sättning, så måste de fem strecken framgå 
av mängdförteckningen för att MF ska 
vara komplett och därmed arbetet ingå i 
anbudet/kontraktet.

ERSÄTTNING MED BELOPP

Ersättning med ett belopp, vilket är möj-
ligt för ett antal arbeten i MER, används 
normalt där det inte är lämpligt att kvan-
tifiera och mängdreglera ingående arbe-
ten. Det gäller till exempel för upprät-
tande av relationshandlingar. Samtidigt 
finns dock inget upphandlat à-pris med 
vilket man kan reglera en förändring av 

omfattningen. För att kunna avge ett be-
lopp så måste krav och förutsättningar 
framgå av förfrågningsunderlaget.

Ibland är det en fördel att infordra ett 
belopp i stället för att reglera med à-pri-
ser. Det gäller till exempel för tillfälliga 
trafikanordningar där beställaren har an-
givit en teknisk lösning som alla anbuds-
givare ska prissätta för att man inte ska 
konkurrensutsätta behovet av tillfälliga 
trafikanordningar. Dock bör möjligheten 
finnas att utifrån hur entreprenören väljer 
att driva arbetet ändra de av beställaren 
föreslagna tillfälliga trafikanordningarna 
så länge entreprenören följer gällande 
föreskrifter och regelverk. Då finns det 
ett upphandlat belopp som gäller oav-
sett hur entreprenören driver arbetet, så 
länge inte förutsättningarna för uppdra-
get har förändrats.

ÄNDRING AV MER

Det finns alltid möjligheten att ändra 
eller lägga till mät- och ersättningsregler 
mot vad som framgår av MER, även om 
det bör undvikas då det kan vara svårt att 
överblicka konsekvenserna, speciellt om 
man inte har gjort det på ett tydligt och 
vedertaget sätt. 

En del beställare vill ”klumpa” ett an-
tal arbeten och låta ersättningen för dessa 
samlas under en kod och rubrik. Proble-
met med detta förfarande är att ändring-
en kanske inte är gjord på ett kontrakts-
enligt sätt och att ingående arbeten inte 
är fullt ut kalkylerbara samt att man inte 
har ett upphandlat à-pris med vilket man 
kan reglera förändringar. 

SLUTSATS

Slutsatsen är att följa gällande och ved-
ertagna regelverk samt att behandla varje 
arbete för sig och inte låta ersättningar 
blandas mellan olika arbeten utan låt 
varje arbete bära sin egen kostnad. Varje 
avsteg från AMA-systemet och reglerna 
i MER medför en risk för såväl beställare 
som entreprenör. 
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