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Allmänna hyresvillkor
för mobilkranar
Dessa kontraktsbestämmelser är avsedda att användas vid uthyrning av
kranar med förare och för därmed av uppdragsgivaren beordrat arbete i
form av lyft m.m.
1. BEGREPPSBESTÄMNINGAR
Enligt dessa kontraktsbestämmelser avses med;
1.1 UPPDRAG
Alla former av beordrat arbete och samtliga transporter i samband med
detta.
1.2 AVTAL
En överenskommelse (avrop, anbud, orderbekräftelse,
beställningsskrivelse, undertecknat kontrakt) om utförande av arbeten.
1.3 UPPDRAGSGIVARE
Den part som beställt ett arbete eller den part som skall betala för
detsamma eller annan som beordrat att arbete skall utföras på
arbetsplatsen.
1.4 KRANUTHYRARE
Den part som mottagit beställningen eller lämnat anbud och vars anställda
utför beställt och/eller beordrat arbete på arbetsplatsen.
1.5 TIMHYRESDEBITERING
Ett kontrakt enligt vilket kranuthyraren erhåller ersättning enligt timpris
exklusive mervärdesskatt.
1.6 FAST PRIS
Ett kontrakt enligt vilket kranuthyraren förbundit sig att utföra ett av
uppdragsgivaren klart och entydigt definierat arbete för ett mellan parterna
överenskommet fast pris exklusive mervärdesskatt.
1.7 TILLÄGGSARBETE
Arbete utöver ursprunglig förfrågan.
2. KONTRAKTSBESTÄMMELSERNAS GILTIGHETSOMRÅDE
2.1 Bestämmelserna gäller kontraktsförhållandet mellan uppdragsgivare
och kranuthyrare.
2.2 Bestämmelserna skall gälla utan ändringar och tillägg om inte annat
skriftligen avtalats mellan parterna.
2.3 Bestämmelserna gäller för lyft med kran och annat arbete, transporter,
lastning, lossning eller flyttning samt uppställning.
3. ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER - TIMHYRESDEBITERING
3.1 Alla uppdrag för vilka parterna inte träffat särskild överenskommelse
om fast pris skall ersättning utgå per timme enligt dessa bestämmelser.
3.2 Timhyresdebiteringen sker enligt kranuthyrarens prislista om inte annat
timpris överenskommits. Kranuthyrarens prislista eller särskilt avtalat
timpris gäller med reservation för samtliga kostnadsökningar som
uppkommer efter det ett avtal träffats.
3.3 Avtalad kostnad per timme innefattar;
a) Beställd kran med gängse utrustning.
b) Lönekostnader för kranföraren.
c) Kostnader för ordinära driv- och smörjmedel.
d) Administrationskostnader och arvode.
e) Ansvarsförsäkring.
3.4 Övriga kostnader - som exempelvis transporter, lastning, lossning,
transporter av erfoderlig utrustning utöver gängse förekommande, särskilt
beställd utrustning samt transport av denna, övertidsersättning, skiftesoch underjordstillägg, traktaments-, övernattnings- och
resekostnadsersättningar för förare, lönekostnader för andreförare eller
medhjälpare, lyftledaruppgifter, kostnader för erfoderliga tillstånd och/eller
besiktningar - debiteras i förekommande fall separat enligt kranuthyrarens
prislista, verifierad självkostnad eller enligt annan avtalad debiteringsnorm
som överenskommits mellan parterna.
3.5 Hyrestiden räknas fr o m den tidpunkt kranen lämnar kranuthyrarens
förråd eller annan särskilt avtalad plats t o m den tidpunkt kranen
återvänder till uthyrarensförråd eller annan särskild avtalad plats. Påbörjad
timme räknas som hel timme. Minsta hyrestid är tre timmar.

4. ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER - FAST PRIS
4.1 Av kranuthyraren lämnat fast pris grundas på uppdragsgivarens
förfrågan och innefattar i förekommande fall följande;
a) Samtliga kostnader för kranen med erfoderlig utrustning i
överensstämmelse med förfrågan, transporter av kranen och dess
utrustning, eskorter och eventuell följebil, samt lastning och lossning.
b) Kostnader för driv- och smörjmedel.
c) Samtliga lönekostnader.
d) Administrationskostnader och arvode.
e) Kostnader på grund av myndighet föreskrivna krav, såsom erfoderliga
transport och uppställningstillstånd m m.
4.2 Ersättning för kostnader utöver de som anges i punkt 4.1 skall regleras
i enlighet med bestämmelserna i punkt 3.4. Härvid avses även
merkostnader enligt punkten 4.1 a-d på grund av att uppdragsgivarens
förfrågan varit oklar eller otydlig beträffande uppdragets art och
omfattning. Ersättning skall även utgå för oförutsedda väntetider.
4.3 Kranuthyraren är vidare berättigad till ersättning för kostnader som
uppkommer, på grund av hinder och andra störningar, utom hans kontroll,
vid utförandet av sitt arbete.
4.4 Ersättning för tilläggsarbete d v s arbete utöver vad som ursprungligen
avtalats, skall regleras enligt punkt 3.
4.5 Kranuthyraren har rätt till reglering av det fasta priset för samtliga
kostnadsökningar som uppkommer efter det att avtal träffats under
förutsättning att de beror på omständigheter utom hans kontroll som ej
kunnat förutses.
5. UPPDRAGSGIVARENS SKYLDIGHETER OCH UPPLYSNINGSPLIKT
5.1 Uppdragsgivaren är ansvarig för att de uppgifter som lämnas till
kranuthyraren och som utgör underlag vid bedömningen av arbetets art
och omfattning enligt kontraktet är fullständiga och korrekta.
5.2 Uppdragsgivaren skall tillhandahålla kranuthyraren följande uppgifter:
- Uppdragsgivarens namn, ägare till godset, mottagare, destinationsort,
upplastningsplats, godsets art, värde, vikt och storlek samt om det krävs
särskild försäkring.
- Om det föreligger särskilda hinder, risker eller förhållanden som hindrar
transport eller lyft, eller om det erfodras särskild utrustning, extraarbeten,
medhjälpare, samt om det finns luft- och markledningar eller kablar,
bommar, broar, trånga passager eller andra hinder eller omständigheter
som kan medföra svårigheter i samband med transport, lossning och
uppställning av kranen eller vid arbetets utförande.
- Information om samordningsansvarig och de ordningsregler som gäller
på arbetsplatsen.
- Anvisning om plats inom arbetsområdet var maskiner och drivmedel skall
uppställas resp. förvaras.
5.3 Uppdragsgivaren är ansvarig för att anvisade vägar, lyft- och
uppställningsplatser är framkomliga, har tillräcklig bärighet samt i övrigt
tjänliga för uppdragets utförande. Uppdragsgivaren har vidare skyldighet
att tillse att erfoderliga tillstånd föreligger för att belasta byggnadsdelar,
ingrepp i byggnader eller anläggningar m m. Kranuthyraren har härvid
skyldighet att lämna uppdragsgivaren nödvändiga upplysningar om
kranens totalvikt, marktryck och arbetsområde.
5.4 Kranuthyraren är berättigad till ersättning för all skada och alla
merkostnader som uppkommer på grund av att uppdragsgivaren lämnat
oklara, oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Om avvikelsen är väsentlig är
kranuthyraren härutöver berättigad till ersättning för all skada på kran eller
utrustning som vållas av uppdragsgivaren eller hans anställda.
5.5 Lyftutrustning och lyftredskap som skall användas vid utförande av
lyftet och som ställs till förfogande av uppdragsgivaren skall uppfylla de
krav som uppställs av myndighet.
5.6 Uppdragsgivaern skall utan ersättning tillhandahålla telefon, telefax,
utrymme i personalbod eller likvärdigt till kranuthyrarens anställda.
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