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Förutsättningar för leverans och installation 

 
Vi önskar så god logistik som möjligt vid installationstillfället och vill att ni uppmärksammar följande: 
 

• Om platsen ej kan nås med trailer så tillkommer kostnad för omlastning på terminal och utkörning 
med mindre bil. 

• Monteringskostnaden förutsätter att materialet kan lastas av inom 30 m från montageplatsen samt 
att ytorna är belysta, färdigställda och fria. 

• Ytterligare förutsättning är att emballaget kan tas om hand för återvinning på plats.  
• Kontaktperson bör vara anträffbar från 7.00 (eller enligt ö.k.) och under hela installationstiden. 
• Tillgång behövs för elektricitet (borrmaskiner, skruvdragare m.m.). 
• Tillgång behövs till toalett och rastplats (vid större installationer). 
• Kontaktperson skall finnas tillgänglig för mottagning av monteringspersonal, öppnande av rum/lokal 

samt anvisning av monteringsplats på angiven dag. Eventuell överlämning av nycklar i förväg 
överenskommes separat. 

• Eventuella inskränkningar i monteringspersonalens normala arbetstid (7-17) ska kommuniceras i god 
tid före installation (t ex borrningsförbud efter kl. 9). 

• Inga hinder i väggar eller golv för borrning (tekniska installationer, tätskikt, rör, el dragningar). Inte 
heller farliga material såsom asbest. 

• Alla måleriarbeten och liknande ska vara avslutade i rummet. Torktid minst 1 dygn. 
• Rummet ska vara tömt på cyklar och övrigt material. Gamla cykelställ skall vara nedmonterade, om 

inte annat är överenskommet (vi kan hjälpa till med detta!). 
• Eventuella markarbeten ska ha avslutats. Önskvärd torktid på nylagd asfalt cirka 4-5 dagar. 
• Eventuell snöröjning på platsen ska ha genomförts innan vi kommer. 
• För skillnader mellan ritningsunderlag och verklighet ansvaras ej. Vi genomför gärna kontrollmätning 

på plats för att säkerställa mått och verkligt antal cykelplatser.  
• Vid tidsfördröjning mellan materialeverans och installation, förbehåller sig Klaver Cykelparkering 

möjligheten att fakturera material och montering vid två separata tillfällen. 
• Klaver Cykelparkering tar inte på sig byggherrerollen och inte heller ansvaret som BAS-P och BAS-U.  

 
 
Vid extra arbete eller extra väntan kan vi bli tvungna att debitera en extra ÄTA-kostnad på 450 
SEK/mantimme, exempelvis om: 
 

• avlastning av material ej kan ske inom 30 meter från installationsplatsen. 
• emballaget måste tas om hand av oss för återvinning. 
• montageytorna ej är färdigställda och fria. 
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TEKNISK PROBLEMATIK, NÄR MAN BORRAR I VÄGGAR: 
 
När vi får en beställning av en kund som innebär någon typ av borrning, förutsätter vi att väggen, golvet eller taket 
ifråga går att borra i. Detta innebär exempelvis att: 
 

o Det inte finns elektriska installationer i väggen som vi riskerar att borra i. Detta kan vara livsfarligt för den 
som håller i borrmaskinen! 

o Det inte finns vattenrör som vi riskerar att borra hål i. 
o Att det inte finns några andra installationer i väggen som riskerar att förstöras vid borrning. 
o Att väggen är minst 100 mm tjock så att vi inte riskerar att borra hål på baksidan av väggen (vi borrar 

normalt ca 60 mm djupt) eller att vi riskerar att borra sönder något som sitter på väggens baksida. 
o Att väggen inte består av farliga material, såsom asbest. 

 
Om kunden inte är beredd att ta ansvaret för att det går att borra, avstår vi från uppdraget då vår offert 
inte inkluderar en analys av väggen/golvet/taket samt fastighetens olika tekniska installationer för att 
vi ska känna oss säkra på att det går att borra. 

 
 
 


