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Dessa Allmänna Villkor Murverksprojektering gäller för samtliga uppdrag som utförs av BRUKSPECIALISTEN I SVERIGE AB 
avseende konstruktionsarbete, rådgivning och liknande tjänster i samband med murverksprojektering av fasadtegel i 
nyproduktion eller ombyggnad nedan kallat 
(”Uppdraget”). 

Avvikelser, ändringar och tillägg till dessa Allmänna Villkor är giltiga endast om de är skriftligen godkända av BRUKSPECIALISTEN.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
För Uppdraget gäller dessa Allmänna villkor som anses vara överordnade samt ha tolkningsföreträde gentemot "Allmänna 

Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009", (ABK 09), som därefter och underordnat 
är gällande.

OMFATTNING

Följande ingår i Uppdraget om inte annat skriftligen avtalats mellan parterna:

• Dimensionering	av	tegelbalkar	(betongkärna),	konsoler	och	upplagsvinklar	med tillhörande infästningar samt kramlor.

• Anvisning	om	murverksarmering.

• Anvisning	om	rörelsefogar	och	glidskikt.

• Anvisning	om	murbruk.
Dimensionering	och	anvisningar	utförs	enligt	vid tidpunkten gällande regler av Eurocode	och	EKS. Uppdragets resultat redovisas i
form av en balkspecifikation och en monteringsanvisning redovisad på av kunden tillhandahållna fasadritningar, med littererade
balkar och konsoler samt anvisning om rörelsefogar och liggfogsarmering. Samtliga handlingarna levereras i pdf-format till
kundens ombud.

Uppdraget omfattar inte vattenutledning bakom skalmuren eller några detaljer/detaljritningar utöver balkspecifikationen.

Kunden har helhetsansvaret för hela byggnadskonstruktionen och ansvarar därför bland annat för att byggnadsstommen kan ta 

upp de laster som påföres av skalmuren såsom den dimensionerats av BRUKSPECIALISTEN inom ramen för Uppdraget. Om inte 

annat skriftligen avtalats mellan parterna är BRUKSPECIALISTENS ansvar begränsat till dimensioneringen enligt ovan vilket bland 

annat innebär att BRUKSPECIALISTEN inte ansvarar för att verifiera att skalmuren är lämplig för den aktuella byggnadsstommen 

eller att byggnadsstommen kan ta upp de laster som påföres av skalmuren.

Mängdberäkning avseende material som BRUKSPECIALISTEN utför i samband med Uppdraget är endast vägledande. Kunden 

ansvarar således för mängder och kommer att faktureras faktiskt levererad mängd. Tegelsten, balkar, konsoler samt övriga 

projektspecifika produkter tillverkas först efter godkännande av kunden och återtages ej. Innan slutlig murverks-putsprojektering 

ska alla mängder i offerten tolkas som en uppskattning, då mängder kan ändras vid den slutliga projektering och då även 

totalpriset på projektet.

För försäljning och leveranser av material och varor gäller särskilda villkor, se BRUKSPECIALISTENS "Allmänna Försäljningsvillkor", 

För insamling, försäljning och leveranser av återbrukade produkter gäller särskilda villkor, se BRUKSPECIALISTENS 
"ALLMÄNNA VILLKOR: Återbrukat Fasadtegel". För konsulttjänster som utförs på befintliga fasader gäller särskilda villkor, se 

BRUKSPECIALISTENS "Allmänna Villkor Fasadprojektering " Dessa finns på  www.brukspecialisten.se/om-oss/villkor

GENOMFÖRANDE

För att BRUKSPECIALISTEN ska kunna utföra Uppdraget åligger det kunden att senast vid överenskommen tidpunkt tillhandahålla 

följande	handlingar	som	underlag	(alla	handlingar	ska	vara	stämplade	”BYGGHANDLING”):

• Fasadritningar	över	alla	fasader	med	tegelsorter	markerade.

• Detaljsnitt	som	visar	betongbjälklag	och	överkant	av	fönster/tegelskift.

• Planritningar	som	visar	bjälklag,	plusshöjder	och	förekommande	väggtyper.

• Fasadbeskrivning	som	redovisar	förbandstyp,	format	och	tegel.

• Vägguppbyggnadsritning	för	att	kunna	ta	fram	längden	på	kramlor.

Kunden ansvarar för och BRUKSPECIALISTEN har rätt att utgå ifrån att samtliga handlingar och uppgifter som kunden tillhandahållit 

BRUKSPECIALISTEN är kompletta, korrekta och tillräckliga för genomförandet av Uppdraget. 

I tillägg till ABK 09 Kap. 2 § 2 gäller att om det efter det att kunden tillhandahållit visst underlag görs ändringar i någon handling 

som bör beaktas vid genomförandet av Uppdraget ansvarar kunden för att kontakta BRUKSPECIALISTEN och skriftligen ange vilka 

specifika ändringar som gjorts som påverkar uppdraget. För det fall sådana ändringar medför merarbete eller på annat sätt 

påverkar BRUKSPECIALISTENS kostnader har BRUKSPECIALISTEN rätt till justering av arvodet enligt vad som föreskrivs i ABK 09 

kap. 6. § 3. 

I tillägg till ABK 09 Kap. 7 § 5 gäller att kunden ansvarar för att BRUKSPECIALISTEN har rätt att använda och göra de ändringar 

och tillägg i av kunden tillhandahållna ritningar som behövs i syfte att BRUKSPECIALISTEN ska kunna lägga in sin 

monteringsanvisning. 

ORGANISATION

Kunden ska innan Uppdraget påbörjas namnge vem som är kundens ombud och även eventuell annan person som 

BRUKSPECIALISTEN har rätt att ta emot direktiv och inhämta information ifrån.
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TIDER

Om inte annat skriftligen avtalats anses Uppdraget slutfört när BRUKSPECIALISTEN överlämnat överenskomna handlingar till 

kunden.

ANSVAR

BRUKSPECIALISTEN ansvarar för skada m.m. samt försäkring i enlighet med vad som föreskrivs i ABK 09 kap. 5. Dock ansvarar 

BRUKSPECIALISTEN endast för skada som uppkommit baserat på konsulttjänsten om denna är separat fakturerad och såld som 

en tjänst. Annars ses detta som rådgivning kring material och sker under de ansvarsbestämmelser som ingår i 

BRUKSPECIALISTENS "Allmänna Försäljningsvillkor" 

EKONOMI

Om inte fast arvode avtalats så har BRUKSPECIALISTEN rätt till ersättning för utförandet av Uppdraget med rörligt arvode enligt 

ABK 09 kap. 6 § 2a i enlighet med BRUKSPECIALISTENS vid var tid gällande timprislista. BRUKSPECIALISTEN har därtill rätt till 

ersättning för särskilda kostnader enligt ABK 09 kap. 6 § 5.

Med ändring av ABK 09 kap. 6 § 6, första meningen, gäller att BRUKSPECIALISTEN vid rörligt arvode får avvakta med att redovisa 

upparbetat arvode och nedlagda kostnader till dess att Uppdraget slutförts. 

ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOR

I förhållande till kontohavare gäller att BRUKSPECIALISTEN har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor utan att i förväg inhämta 

kontohavarens godkännande. Sådan ändring träder dock i kraft först i samband med att avtalsperioden förlängs eller 1 månad efter 

att kontohavaren skriftligen underrättats om ändringen. Vid ändring som är till väsentlig nackdel för kontohavaren har 

kontohavaren rätt att senast 2 veckor innan ändringens ikraftträdande säga upp avtalet till upphörande från och med dagen för 

ändringens ikraftträdande. Sådan uppsägning ska vara skriftlig. 


