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Bilag 3:  
Montagekodeoversigt 
 

Koder 

Nedenstående montagekodetekster er fuldgyldige tekster til de i EBA i forbindelse med neden-

stående montagekodenumre indførte stikordsbetegnelser. 

 

Kode Tekst Uddybende tekst 

03 

 

 

 

Uden reference til bygnings-

dele. 

 

 

Materialer påsat/isat med eller uden befæstigelse. 

(Gælder ikke på bygningsdele)  

Simpel/enkel opsætning eller oplægning. Isætning 

af komponenter.  

Tilledninger med evt. fastgørelse. 

Kabelstiger, kabel- og gitterbakker oplagt uden fast-

gørelse. 

Hvis øvrige montagekoder er angivet, omhandler 

montagekode 03 den simpleste montageform. 

07 Limet  

10 I rille  

11 I rør  

12 I jord  

14 Efterfølgende kabler og rør 

i/på føringsvej eller bygnings-

del under fælles befæstigelse. 

Efterfølgende kabler eller rør oplagt på bygningsdel 

eller føringsvej under fælles befæstigelse, inkl. til-

pasning af fællesbøjle af bøjlebånd/hulbånd, strips, 

krydsbinding, polbøjle m.v. 

15 Kabler og rør i/på føringsvej 

u. fastgørelse. 

 

Kabler og rør oplagt på kabelstige, kabelbakke eller 

gitterbakke uden fastgørelse eller med fastgørelse 

med permanente befæstigelser ved sving og niveau-

ændringer. Kabler og rør i kabel- og installationska-

naler.  

16 Kabler og rør i/på føringsvej 

fastgjort med strips med nor-

mal befæstigelsesafstand. 

 

Kabler og rør oplagt på kabelstige, kabelbakke eller 

gitterbakke, hvor der forlanges permanente be-

fæstigelser med bindere med befæstigelsesafstande 

som anført efterfølgende under ”Befæstigelsesaf-

stande for kabler og rør” oplagt på kabelstige, ka-

belbakke, gitterbakke og rør. 

17 Kabler og rør i/på føringsvej 

fastgjort med polbøjler eller 

krydsbinding med normal be-

fæstigelsesafstand. 

Som montagekode 16, men forlangt fastgjort med 

polbøjler eller krydsstrips. 

18 Kabler og rør med spredt be-

fæstigelse i/på føringsvej 

Kabler og rør oplagt på kabelstige, kabelbakke eller 

gitterbakke, hvor der forlanges permanente be-

fæstigelser med bindere, polbøjler eller krydsstrips 

med en større afstand mellem befæstigelser end 

gældende for montagekode 16.  

19 Kabler opkvejlet, hvor det for-

langes 

Forlangt opkvejlet f. eks. ved tavler hvor kabelar-

bejdet færdiggøres senere 
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20 Kabler og rør i/på forskal-

ling/hulmur/pladevæg 

Kabler/ rør trukket i lodret/vandret forskalling for 

væg- eller loft beklædning, støbeforskalling af træ 

eller jern eller trukket i hulmur. 

25 Fastgjort med skruer/bolte og 

møtrik, boltsæt, T-bolt, skruer 

i gevindhuller og lign., uden 

boring 

Fastgjort med skruer/bolte og møtrik, boltsæt, T-

bolt, skruer i gevindhuller, fjederclips og lign. 

Benyttes hvor der ikke foretages boring i forbin-

delse med arbejdsoperationen. 

30 I/på træ Alle former for træ, også pudset, samt gips med 

gipsskruer. 

Selvborende/selvskærende skruer, perforeret plade 

med selvskærende skruer. 

32 Kabler og rør clipset på træ  

33 Kabler og rør på træ med 

spredt befæstigelse 

Kabler og rør der forlanges oplagt med spredt be-

fæstigelse. Befæstigelsesafstand større end gæl-

dende for montagekode 30 

40 I/på kunststof Kunststof, plastmaterialer som PVC, akryl, glasfi-

ber, etronit m.m. 

50 I letbeton Gælder kun ved udhugningsarbejde. 

60 I tegl. På tegl/letbeton Mur, klinker med cementmørtel, færdigstøbte hul-

stensdæk af tegl, kalksandsten, lecadæk og tagpla-

der med lecabetonlag. 

I blank mur. 

Al fastgørelse på letbeton, klinkerbeton, gasbeton, 

siporex, moler o.l. 

62 Kabler og rør clipset på 

tegl/letbeton 

 

63 Kabler og rør på tegl/letbeton 

med spredt befæstigelse 

 

70 I/på jern t.o.m. 2,5mm tyk-

kelse, excl. gevindskæring 

 

71 I/på jern over 2,5mm tyk-

kelse, excl. gevindskæring 

 

73 Kabler og rør på jern med 

spredt befæstigelse 

 

75 I/på letmetal Aluminium 

80 I/på beton Vibrabeton, fliser og færdigstøbte hulstensdæk af 

cement. 

82 Kabler og rør clipset på beton  

83 Kabler og rør på beton med 

spredt befæstigelse  

 

85 På beton med slagskrue  

86 Skudmontage Skudmontage inklusive fejlskud. 

 

Ydelser: 

Ved anvendelse af ydelser med relation til bygningsdele i EBA følges ovenstående beskrivelser 

for indhold i montagekoder, dog således at nedenstående beskrivelser er gældende for: 

 

Letbe-

ton 

Gennemføringer og riller i klinkerbeton, gasbeton, 

siporex, moler o.l. 
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Gennemføringer inkl. opmærkning og efterreparation opmåles som ydelser i EBA. Se opmå-

lingsregler 05. 

Afsætning og udhugning opmåles som ydelser i EBA. Se opmålingsregler 07. 

Fræsning, skæring og udhugning af riller og evt. cementering heraf opmåles som ydelser i 

EBA. Se opmålingsregler 09. 

 

Nedtagning: 

Nedtagning af gammel installation betales med timeløn eller efter anden aftale. 

Afisolering af kabler: 

Afisolering af kabelender indtil 50 cm er indeholdt i akkordtiderne. 

Afisolering ud over 50 cm pr. kabelende honoreres kun, hvor dette forlanges eller er aftalt. Af-

regnes som ydelse i EBA. 

Fastgørelse: 

Hvor intet andet er anført, er EBA’s tider baseret på, at alle fastgørelser foretages med skruer 

eller bolte. 

Vendedybler anvendt ved fastgørelse i gipsplade, spånplade, eternit og lign. t.o.m.30 mm pla-

detykkelse, inkl. boring af huller t.o.m. 15 mm diameter, opmåles efter montagekode 60. 

Træbeton: Materialer opsat med fastgørelse i træbeton opmåles efter montagekode 60. 

Rustfrit stål: Fastgørelse i rustfrit stål t.o.m. 10 mm pladetykkelse, inkl. boring af huller 

t.o.m. 10 mm diameter og evt. skæring af gevind, opmåles efter montagekode 71. 

Befæstigelsesafstande for kabler og rør 

Rør – se opmålingsregler 30. 

Færdigkonfektionerede kabler – se opmålingsregler 28. 

Installationskabler, stærkstrøm – se opmålingsregler 33. 

Svagstrømskabler – se opmålingsregler 35.  


