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13.4  

Infranords riktlinjer vid inhyrning av personal (bemanning) och anli-
tande av UE (samt bilaga 1–4)  
 

Inledning 
Detta dokument beskriver vad som gäller när Infranord väljer att anlita arbetskraft som inte är an-
ställd av Infranord AB. Dokumentet består av utdrag ur ”Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal” samt 
övriga lagar och regler.  

 

Inhyrning av personal (bemanning) 
När Infranord behöver hyra in personal har vi åtagit oss att följa de regler som gäller i Bemanningsav-
talet. Arbetet genom bemanning motsvarar ”uppdrag” i ABPU 10 (Allmänna bestämmelser för perso-
naluthyrning), och innebär att Infranord ansvarar för arbetsledning, arbetsmiljö- och säkerhetskrav 
för inhyrd personal i samma utsträckning som för egen personal.    
Underentreprenör eller bemanningsföretag kan enbart hyra ut personal som är anställda på företa-
get under den aktuella uthyrningsperioden.   

Infranords inhyrning får endast ske från arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal för ifrågava-
rande arbete som Järnvägsinfrastrukturavtalet, Väg- och Banavtalet, Maskinföraravtalet och Beman-
ningsavtalet.  

 
Lön och ersättningar vid bemanning 
Inhyrd personal till Infranord ska enligt gällande avtal och ABPU 10 lägst erhålla snittlön (GFL) och öv-
riga ersättningar enligt lokalt löneläge hos Infranord. Med GFL menas grundlön exklusive andra til-
lägg.  
Lön, lönetillägg och ersättningar följer vid var tid gällande kollektivavtal ”Infranord Järnvägsinfra-
strukturavtal” 
Företag som är bundna av ett kollektivavtal som inte reglerar att personaluthyrning hanteras enligt 
Bemanningsavtalet är skyldiga att teckna ett så kallat hängavtal till ”Bemanningsavtalet”.  

Med GFL menas grundlön exklusive andra tillägg.  

För företag som bundna av kollektivavtal Järnvägsinfrastrukturavtalet, Väg- och Banavtalet samt Be-
manningsavtalet gäller bilaga 1–3.  

För företag som är bundna av ME-avtalet (Maskinentreprenörerna) gäller bilaga 1–4. 

För företag som ej tecknat kollektivavtal gäller Bilaga 1–3  

Bilaga 1 - GFL-löner inom Infranord AB  
Bilaga 2 - Arbetstidsregler mm inom Infranord AB 
Bilaga 3 - Beloppsbilaga – lönetillägg vid Infranord AB 
Bilaga 4 - Resebestämmelser vid Infranord AB 
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UE 
Om Infranord avser att anlita ett företag på entreprenad (UE) krävs att arbetet är specificerat och kan 
avgränsas tids- och utförandemässigt på ett sätt som ger företaget möjlighet att planera och ta an-
svar för sitt åtagande. Vi följer allmänna bestämmelser för bygg- anläggnings- och installationsentre-
prenader: ABU 07 och AB 04. Vid entreprenad delegeras ansvar för arbetsledning, arbetsmiljö- och 
säkerhetsfrågor till entreprenören för dennes åtagande. Infranords platsledning har det övergripande 
ansvaret för att samordna övriga arbeten med entreprenören.   

 
 
Infranords kontroll av företag  
Vår rutin för kontroll benämnd ”Prekvalificering” görs för att säkerställa att företag har fullgjort sina 
samhälleliga skyldigheter och därmed kan anses lämpliga att anlita som leverantörer. Med en ”Egen-
deklaration för prekvalificering” redovisar företaget att man inte har skatteskulder, betalar moms 
och arbetsgivaravgifter ej heller att det föreligger klara och förfallna fodringar på lön eller annan er-
sättning. Vidare innehar ett giltigt kollektivavtal för ifrågavarande arbete.  

Vid arbete inom spårområde* innebär kollektivavtal för ifrågavarande arbete. 
 Järnvägsinfrastrukturavtalet 
 Väg- och Banavtalet 
 Bemanningsavtalet 
 ME-avtalet (Maskinentreprenörerna) 

*Med spårområde avses det område som ligger i direkt eller indirekt anslutning till spårbunden trafik t.ex. järnväg, spårväg 
eller enheter knutna till järnväg, spårväg för ifrågavarande arbete. 

Undantag från detta villkor finns för ”enmansföretag ”och tillämplig ansvarsförsäkring m m. Innan vi 
ingår avtal om ett uppdrag kontrollerar vi att erforderliga resurser finns tillgängliga och att maskiner 
och personal uppfyller aktuella krav och har erforderlig kompetens.  

Underentreprenör och bemanningsföretag som anlitas av Infranord skall uppfylla följande villkor: 

a) F-skattebevis 
b) Momsregistreringsbevis 
c) Registreringsbevis 
d) Kollektivavtal för ifrågavarande arbete. Undantag från detta villkor finns för ”enmansföretag” 
e) Att det hos leverantören inte föreligger klara och förfallna fodringar på lön eller annan er-

sättning 
f) Varsel- och skyddskläder, skyddsutrustning samt miljöberedskapsutrustning lägst uppfyller 

de krav och riktlinjer som gäller inom Infranord 

Utöver detta gäller vid anlitande av underentreprenadmaskinföretag respektive när sådana före-
tag förmedlas av maskin-/lastbilscentral eller s.k. förmedlingsföretag: 

g) Maskiner och utrustning uppfyller vad som anges i gällande lagar och förordningar 
h) Företagsförsäkring innehållande ansvarsförsäkring 
i) Att förare av maskin innehar yrkesbevis/utbildningsbok för ifrågavarande maskin. 
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Entreprenadkedjor (vid avgränsad entreprenad) 
Huvudentreprenör enligt bestämmelserna i avtalet bransch Järnvägsinfrastruktur är första arbetsgi-
vare och är skyldig att följa Järnvägsinfrastrukturavtalet under byggherren.  

Underentreprenören utfäster sig att förplikta att underentreprenör som denne i sin tur har anlitat 
uppfyller kraven enligt ” Kontroll av underentreprenör och bemanningsföretag” enligt ovan. 

En underentreprenör ska till Infranord rapportera vilken underentreprenör som denne i sin tur har 
anlitat. Underentreprenören ska också till Infranord vidarebefordra rapporter som denne har fått 
från underentreprenör som denne i sin tur har anlitat. 

Rapporten skall innehålla: 

a) Organisationsnummer 
b) Fullständigt namn och adress 
c) Telefonnummer, kontaktperson och e-postadress 

  


