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T E R M S O F A S S E M B L Y 
Efterlevnad av montagepriset kan endast hållas om nedanstående villkor uppfylls: 

 

 
1. Kundens åtaganden innan montagestart  

1. Vägarna som leder till byggnaden där montaget ska äga rum, måste 
vara i sådant skick att materialet kan levereras av en lastbil till en plats 
i omedelbar anslutning till montageplatsen. 

 

2. Ingångar/portar måste vara tillräckligt stora så att både material och 
lyftutrustning, såsom truckar och saxliftar, utan problem kan 
transporteras till montageplatsen. 

 

3. Kunden är ansvarig för avlastning och transport av materialet till 
montageplatsen. 

 

4. Kunden ska tillhandahålla en tillräckligt stor yta inomhus, i anslutning 
till montageplatsen, där materialet kan förvaras. BITO kan inte hållas 
ansvariga för skador som skett p.g.a. felaktig förvaring. 

 

5. Kunden är ansvarig för att förbereda motageplatsen så att montaget 
kan påbörjas omedelbart efter att montörerna är på plats. Detta 
innebär att montageplatsen är tömd och golvet städat. 

 

6. Det åligger kunden att se till att byggnaden har elektricitet, att det finns 
tillgång till 230V och tillräcklig belysning, utan extra kostnad. Det ska 
även finnas tillgång till toaletter. 

 

7. Under den kalla delen av året, ska kunden se till att montageplatsen 
är uppvärmd till minst +10°C. 

 

8. Montagepriset gäller inte montage i kyl/frys, om det inte skriftligen är 
avtalat så. 

 

9. Kunden ska se till att det finns ett låsbart utrymme, där verktyg kan 
lagras och förvaras under montagetiden. 

 

10. Om det blir aktuellt med heta arbeten, t.ex. svetsning eler användande 
av vinkelslip, ska kunden se till att den aktuella platsen blir avspärrad 
och att föreskrifter för att undvika olyckor följs. 

 

11. Lastkapaciteten på golvet, ska kontrolleras av kunden innan 
montagestart. Det ska ha en betongkvalitet på minst C20/25 enl. DIN 
EN 206-1/DIN 1045-2 så att man kan använda kraftiga expandrar vid 
montaget. 
Det ska säkerställas att det går att borra 150 mm djupa hål, utan att 
borrningen hindras av armering grövre än 10 mm i diameter. Om detta 
inte är möjligt och kärnborrning blir nödvändigt, kommer detta 
debiteras som extraarbete. 
Montage på asfalt är inte möjligt, såvida inte kunden har sett till att det 
byggts korrekt dimensionerade fundament. 

 

I händelse av magnesitgolv, såsom kalkstensgolv, är det nödvändigt 
att isolera kontaktytorna mellan materialet och golvet och att använda 
expandrar av rostfritt stål. 

 

12. Golvet, där montaget ska ske, ska vara jämnt och måste uppfylla de 
toleranser som specificeras I DIN 18202, tabell 3 och RAL-RG 614, 
paragraf 3.3.4.2.2: 

 
för ett avstånd upp till 1 m: 4 mm 
för ett avstånd mellan 1 - 4 m: 10 mm 
för ett avstånd mellan 4 - 15 m: 12 mm 
för ett avstånd på mer än 15 m: 15 mm 

 
Skillnaden i höjdled mellan den högsta och lägsta punkten på golvet i 
montageområdet, får inte vara större än 16 mm. 
Om det är större ojämnheter än ovan nämnt, kräver det ytterligare 
montagematerial. Detta faktureras i så fall separat som extra kostnad. 

Om ojämnheten på golvet markant överstiger ovan värde, kan det 
tillkomma ytterligare kostnader för statiska beräkningar och 
golvförankring. 

 

13. Golvet bör inte innehålla golvvärme, elektricitet eller andra icke 
synliga installationer som kan gå sönder under montaget eller vara till 
fara för montörerna. Finns det sådant, måste BITO upplysas om det. 

 

14. Efter montaget kommer montörerna att städa upp efter sig. Köparen 
ska se till att det finns container el. motsv. för trä-, metall- och 
plastavfall. 

 

2. Generalla montageinstruktioner  
 
1. Det åligger kunden att utan kostnad tillhandahålla nödvändigt antal 

truckar och saxliftar (med tillräcklig kapacitet och lyfthöjd) för 
montaget. 

 

2. Om inget annat är överenskommet, ska köparen utföra murnings- och 
rivningsarbete. Detta gäller också för ev. reparation av hål efter 
expandrar/betongskruvar vid nermontering. 

 

3. Montaget ska utföras enl. överenskomna ritningar och 
montageplaner. Förändringar i överenskommelsen mellan BITO och 
köparen, samt arbetare som inte ingår i montageteamet, ska 
diskuteras med projektledaren hos BITO innan igångsättandet. 
Denna förändring ska beställas skriftligt. 

 

4. Köparen är skyldig att informera montageledaren om det föreligger 
säkerhetsinstruktioner och skadeförebyggande åtgärder som 
montageteamet ska ta hänsyn till under montaget. 

 

5. Det åligger köparen att se till att alla nödvändiga krav på installationen 
är godkända hos aktuell myndighet Alla statiska beräkningar som 
behövs för ett godkännande, kan tillhandahållas mot extra betalning. 

 

6. När montaget är klart, ska montageledaren överlämna ett skriftligt 
intyg till köparen på att montaget är utfört på ett godkänt sätt och att 
installationen är säker att använda. 

 

7. Montagekostnaderna är beräknade utifrån antagandet att montaget 
kan utföras utan avbrott som beror på köparen. Alla sådana ev. 
avbrott kommer faktureras. Under avbrottet är köparen ansvarig för 
material som lämnats eller förvaras på montageplatsen, material som 
redan är monterat samt ev. kostnader för ytterligare lagring av 
materialet. 

 
8. Montagekostnaden är beräknad utifrån ostört arbete på vardagar 

mellan 0700 och 1800. 
 

9. Väntetid eller avbrott som ligger utanför BITOs ansvar, såväl som ev. 
extra arbete, kommer faktureras per timme tillsammans med det extra 
material som har behövt användas. 

 

10. Om kunden skjuter upp montagestarten inom 4 veckor från planerad 
montagestart, har BITO rätt att debitera kunden alla uppkomna 
extrakostnader. 

 
11. Hindrandet av ett problemfritt montage, som beror på andra projekt i 

närheten och/eller på arbete som utförs på samma montageplats av 
andra montörer, åligger kunden att undvika. 

 
12. Vi utgår endast från att montage genomförs på basis av ovanstående 

villkor. Förändringar måste skriftligen kommas överens om innan de 
utförs. 
Vi godkänner inte kundens regler och villkor, även om vi inte direkt 
motsäger oss dem. 
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