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UTBYGGNAD FIBERNÄT 

Anbudsformulär avseende tryckning av skydds rör under 
vägar, bäckar mm 
Mot ersättning beräknad utifrån nedanstående fasta a-priser utan indexreglering erbjuder vi 
oss att utföra arbeten i enlighet med Administrativa Föreskrifter och Utförandebeskrivning 
Entreprenad för fibernät upprättade av Länghem Landsbygd Fiber daterade 2015-03-14. 

Tryckning under vägar inklusive etablering, personalkostnader, arbetsledning, 
transporter samt allt material och erforderliga maskiner med maskinförare. Eventuellt 
erforderliga schaktgropar utföres av sidoentreprenör på beställarens bekostnad. 

Endast lyckade genomföringar/håltagningar ersätts. 

Vid tryckning under allmän väg (Vägverksvägar) ansvarar sidoentreprenör för 
trafikanordningsplan (TA-plan) och därmed förenliga uppgifter samt utsättning. 

........................................................................kr/st	  tryckning	  inklusive	  rör	  50mm	  exkl	  moms	  
………………………….............................................kr/st	  tryckning	  inklusive	  rör	  110	  mm	  exkl	  moms	  

Timpris	  vid	  eventuella	  tillkommande	  arbeten	  ..................	  kr/	  tim	  exkl.	  moms 

Företag	  .......................................................................................................................	  

Adress	  ........................................................................................................................	  	  

Postadress	  ..................................................................................................................	  	  

Organisationsnummer	  ................................................................................................	  

Telefon	  ................................................ 

Epost	  .......................	  .................................................................................................................. 

Ort	  och	  datum	  ..........................................................................................................................	  	  

Underskrift	  firmatecknare	  ......................................................................................................	  	  

Namnförtydligande	  ................................................................................................................. 

Anbud	  med	  bifogad	  meritlista	  sändes	  i	  slutet	  kuvert	  märkt	  "Anbud	  Tryckning”	  ska	  vara	  
beställaren	  tillhanda	  senast	  2015-‐04-‐17	  under	  adress:                  
 
Länghem	  Landsbygd	  Fiber	  	  
c/o	  Lars-‐Erik	  Enoksson	  	  
Grälåsa	  Gård,	  Länghem 
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UTBYGGNAD FIBERNÄT  
Fiberblåsning, fibersvetsning och material 
Mot ersättning beräknad utifrån nedanstående fasta a-priser utan indexreglering erbjuder vi 
oss att utföra arbeten i enlighet med Administrativa Föreskrifter och Utförandebeskrivning 
Entreprenad för fibernät upprättade av Länghem Landsbygd Fiber daterad 2015-03-14 

Fiberblåsning skall ske i hela längder om ca 4-6 km för att undvika onödiga skarvar. I 
a-priser ska alla kostnader för etablering, personal, arbetsledning, transporter och 
fiberkabel ingå. Grävmaskin med maskinförare skall finnas på plats för att kunna 
åtgärda stopp. 

Inblåsning av fiberkabel med 192 fibrer………………………………kr/m exkl moms 

Inblåsning av fiberkabel med 144 fibrer………………………………kr/m exkl moms 

Inblåsning av fiberkabel med 96 fibrer………………………………..kr/m exkl moms 

Inblåsning av fiberkabel med 48 fibrer  …………………………………kr/m exkl moms 

Inblåsning av fiberkabel med 24 fibrer…………………………………kr/m exkl moms 

 Inblåsning av fiberkabel med 12 fibrer…………………………………kr/m exkl moms 

Inblåsning av fiberkabel med 2 fibrer 16/10 slang ............................kr/m exkl. moms 

Inblåsning av fiberkabel med 2 fibrer 7/3,5 slang .............................kr/m exkl. moms  

Grävning vid stopp exkl. .................................................................. kr/tim exkl moms 

Fibersvetsning.  

I a-priser ska alla kostnader för etablering, personal, arbetsledning och transporter 
ingå. 

Fibersvetsning i nodskåp…………………………………………………kr/st exkl. moms  

Fibersvetsning i kopplingsskåp…………………………………………..kr/st exkl. moms 

Fibersvetsning i abonnentbox……………………………………………kr/st exkl. moms 

Övrigt Material. 

Markskåp ink Fiberkopplingsbox………………………………………..kr/st exkl. moms 

Abonnentbox UV best IP65 inkl  
10m inomhusfiber…………………………………………………………kr/st exkl. moms 
 
Kanalisationsrör 16/10…………………………………………………...kr/m exkl. moms  

Kanalisationsrör 7/3,5…………………………………………………….kr/m exkl. moms 

Total anbudssumma fiberentreprenad:__________________________kr exkl. moms 
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Företag .......................................................................................................................... 

Adress ...........................................................................................................................  

Postadress ....................................................................................................................  

Organisationsnummer .................................................................................................... 

Telefon ................................................ 

 Epost ....................... ...................................................................................................... 

Ort och datum .................................................................................................................  

Underskrift firmatecknare ...............................................................................................  

Namnförtydligande ......................................................................................................... 

Anbud med bifogad meritlista sändes i slutet kuvert märkt "Anbud Fibernät” ska vara 
beställaren tillhanda senast 2015-04-13 under adress: 

Länghem Landsbygd Fiber 
c/o Lars-Erik Enoksson 
Grälåsa Gård 
514 52 Länghem 
	  


