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Allmänna montageföreskrifter för betongelement
1 denna föreskrift är beställaren, beställaren av montagearbetet och entreprenören den som utför
montagearbetet.
1§ Tillämpningsområdet för dessa föreskrifter
I Leveransavtal för betongelement där montaget ingår, följes dessa montageföreskrifter.
Föreskriften kompletterar de allmänna inköps- och leverans villkoren för byggprodukter (RYHT
2000). Dessa föreskrifier kan även modifierat tillämpas vid enbart montageentreprenader, utan
materialleverans.
2§ Omfattningen av montagearbetet
Montagearbetet omfattar, montaget av de element som ingår i affären enligt uppgjorda planer,
fastsatta i sina slutliga lägen. Arbets- och ansvarsområden för arbetsplatsen preciseras
närmare i bilaga.
3§ Montageplanen
Montageplanen för montaget upprättas av entreprenören tillsammans med huvudkonstruktören samt
beställarens representant. Montageplanen är den tekniska planeringen för montagearbetet. Vid
uppgörandet av planen fästes speciell vikt vid arbetsmiljön och -skyddet och det uppgjorda
arbetsskyddsdokumentet på arbetsplatsen.
4 Startinspektion samt mottagningssyn
Före montagearbetet påbörjas, hålles vid behov, på arbetsplatsen en syn med beställare och
leverantör, där man noterar situationen på arbetsplatsen, går igenom montageplanen och
kvalitetskraven för montaget, och där man fastslår den exakta montagestarten samt tidtabellen.
Under arbetets gång hålls separata syner rnn någondera parten så kräver.
En mottagningssyn för montaget där beställare och entreprenören närvar, bör hållas omedelbart då
montaget eller överenskommen del därav är utförd. Protokoli uppgöres från dessa syner och
inspektioner.
5§ Tillfartsvägar, montageplatser och mellanlager
Beställaren ansvarar för att vägarna på och till arbetsplatsen samt till mellanlager och lager- och
montageområden följer montageplanen och är tillräckligt jämna och har den bärförmåga som
transportfordonen samt Iyftutrustningen kräver. Betsällaren bör skriftligen meddela före
avtalsuppgöret, om hinder, platsgjutna konstruktioner, övriga konstruktioner eller schakt osv. som
kan påverka kontinuerligt montagearbete så dessa kan beaktas i montageplanen.
Entreprenören ansvarar för mellanlagring av element på område som beställaren hänvisar.
6§ Grundkonstruktioner och montagegods
Beställaren ansvarar för måttnoggrannheten på det gods som man själv monterar. Leverantör samt
montör av montagegods preciseras i bifogad ansvarstabell. Vardera parten ansvarar enligt
ansvarstabellen både för kvaliteten samt måttnoggrannheten för det material man anskaffar och
monterar.
7§ Montage under den kalla årstiden
Under den kalla årstiden ansvarar beställaren för den snöröjning som krävs för att montage skall
kunna fortgå. Eventuella övriga åtgärder preciseras i ansvarstabellen.
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8§ Arbetsskyddet
Beställaren och entreprenören ansvarar gemensamt samt vardera för sin egen del för arbetarskyddet.
En närmare ansvarsfördelning finns i ansvarsfördelningstabellen.
9§ Efterarbeten som hör till montaget
Entreprenören utför omedelbart, efter montaget då omständigheterna det tillåter, efterarbeten som
ingår i leveransen, som kapning av Iyftöglor, Iappning och lagning av urslagningar samt
städning. Att efterarbetena ej är kompietta, är ej något hinder för mottagning av entreprenörens
arbete.
10 Omstandigheterna på arbetsplatsen
Entreprenören beredes under montagetiden utan ersättning användning till nödvändiga kontors- och
lagerutrymmen, telefon, fax, vatten, belysning på montagepiatsen, el och övrig energi som behövs
vid montaget samt socialautrymmen.
11 Montagets framskridande
En smidig framdrift av montaget, förutsätter att både beställare och entreprenör följer i sina
leveranser den överenskomna montageplanen samt leveranstiderna. Beställaren ombesörjer och
ansvarar för att montaget kan fortgå ostört och även vid separat överenskommelse efter den normala
arbetsdagens slut. Om montaget måste stoppas beroende på andra än
entreprenörens omständigheter, eller om större lyftkran måste användas än den som förutsatts i
montageplanen, berättigas entreprenören att få full ersättning för förändringen.
12 Anlitande av tredjepart vid montaget
Entreprenören äger rätt att utföra montaget eller del därav med en tredje part. Entreprenören bör
godkänna sin entreprenör hos beställaren, som med skälig orsak kan vägra att godkänna denna.
Detta minskar inte entreprenörens avtalsmässiga ansvar mot beställaren
13 Ansvarsöverföring
Då ett montagearbete ingår leveransen överförs produktansvaret för produkten till beställaren då
montagearbetet är utfört, oberoende av om mottaggningssynen är gjord. Ifall montage försenas eller
avbryts på grund av andra än entreprenörens egna orsaker, har beställaren olycksfallsansvar både
för produkten och för den redan utförda arbetsprestationen, för den tid som produkterna måste
mellanlagras på arbetsplatsen.

