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SAMMANFATTNING 

Entreprenadavtalet är ett komplext avtal på flera sätt. Jämfört med många andra 
kontraktstyper är avtalen omfattande och kontraktshandlingarna många. 
Komplexiteten beror huvudsakligen på att entreprenader ofta är långvariga 
processer som påverkas av ett stort antal förutsättningar och yttre 
omständigheter som är okända för parterna vid avtalsslutet. Eftersom 
uppförandet av en entreprenad påverkas av en mängd olika omständigheter 
finns det också en mängd olika mekanismer i avtalen som påverkar den slutliga 
kostnaden, priset, för entreprenaden. En följd härav samt det faktum att varje 
entreprenad är unik, har medfört att det inte finns ett allmängiltigt sätt att 
reglera mekanismerna för prissättning och därför har en mängd olika 
ersättningsmodeller utvecklats.  

Syftet med uppsatsen är att jämföra ersättningsformerna fast pris, löpande 
räkning samt incitamentsbaserad ersättning inom ramen för partneringavtal 
genom att undersöka hur modellerna reglerar olika faktorer för prissättning. 
Syftet är vidare att analysera respektive modells påverkan på priset för 
entreprenaden samt försöka dra slutsatser avseende modellernas lämplighet för 
olika typer av entreprenader. Inom ramen för analysen av partneringavtal görs 
även en internationell utblick till Danmark och England.  

Genom jämförelsen av ersättningsmodellerna tydliggörs det faktum att det 
inte går att fastställa en modell som är lämplig för alla typer av entreprenader. 
Däremot fastställs genom uppsatsens jämförelse och analys vissa slutsatser 
avseende de förutsättningar och omständigheter som bör råda för att en viss 
ersättningsmodell ska anses lämplig. Genom att utgå från de fastställda 
slutsatserna och beakta omständigheterna i det enskilda fallet kan parterna 
fastställa vilken ersättningsmodell som är mest lämplig för en entreprenad.  
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ABSTRACT 

Construction contracts tend to be more extensive and complex in comparison 
to other forms of contract. Construction contracting is often a drawn out 
process that includes numerous different components which often remain 
unknown even at completion of the contract. Consequently, a large number of 
external influences can affect the final price. There is no generic methodology 
that regulates the various components, which results in several remuneration 
models having been adopted within the construction industry. 

The purpose of this thesis is to compare different remuneration models; 
fixed price contracts, cost plus contracts and incentive/target cost contracts 
within partnering, and analyse how each model regulates different factors for 
pricing of the construction. The purpose is also to analyse the impact of each 
model on the final price and its suitability given a specific type of construction. 
Furthermore, an analysis of partnering contracts for Denmark and England is 
included to give an international outlook. 

The analysis shows that it is not possible to establish one remuneration 
model that fits all types of constructions. The thesis however does draw 
conclusions as to which remuneration model is most suitable given the 
prerequisites and conditions of different constructions. Combining these 
findings with specific conditions of a construction creates a framework for 
parties to easier understand which remuneration model to use for a specific 
project. 
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FÖRKORTNINGAR 

AB 04 Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- 
och installationsentreprenader, AB 04 

AB 72 Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- 
och installationsentreprenader, AB 72 

AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed, AB 92 

ABT 06 Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader 
avseende byggnads-, anläggnings-, och 
installationsarbeten, ABT 06 

ABT 93 Almindelige Betingelser for totalenterprise, ABT 93 

AB-avtalen Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- 
och installationsentreprenader (AB 04) och Allmänna 
Bestämmelser för totalentreprenader avseende 
byggnads-, anläggnings-, och installationsarbeten 
(ABT 06). 

BKK Byggandets Kontraktskommitté 

Fas 1 Planerings- och projekteringsfasen inom ramen för ett 
partneringavtal. 

Fas 2  Utförandefasen (eventuellt inkluderat slutlig 
projektering) inom ramen för ett partneringavtal.  

HD Högsta domstolen 

JT Juridisk Tidsskrift 

KtjL Konsumenttjänstlag (1985:716) 

KöpL Köplag (1990:931) 

NJA Nytt juridiskt arkiv, Avd 1 

RH Rättsfall från hovrätterna 

SOU Statens offentliga utredningar 

SvJT Svensk Juristtidning 

ÄTA-arbeten Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart 
samband med kontraktsarbetena och som inte är av 
väsentlig annan natur än dessa samt Avgående arbete. 
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1   INLEDNING 

1.1   Prissättning av entreprenad – ett aktuellt problem 

Entreprenadrätten tillhör kontraktsrätten men är i vissa avseenden säregen 
vilket gör att entreprenadavtalet på många sätt skiljer sig från övriga 
kontraktuella avtalstyper.1 I ett entreprenadavtal är entreprenören 
naturagäldenär och beställaren huvudsakligen penninggäldenär.  Den 
naturaprestation som beställaren avser att erhålla genom avtalet med 
entreprenören är att uppnå ett visst resultat, entreprenaden, för vilket ett pris 
ska fastställas. Särdragen för entreprenader medför att en mängd olika faktorer 
påverkar priset och att prissättningen i entreprenadavtal således är komplex. 
Komplexiteten beror huvudsakligen på att utförandet av entreprenader i hög 
utsträckning påverkas av hur verkligheten är beskaffad och att parterna inte har 
fullständig kännedom om verkliga, framtida förhållanden vid avtalsslutet, 
exempelvis vad avser markens beskaffenhet. 

Det finns ingen lagstiftning som är direkt tillämplig på kommersiella 
entreprenadavtal och prissättningsfrågan beror således i stort sett uteslutande 
på avtalsmässiga överväganden. Det finns vissa allmänna principer avseende 
prissättning2 men komplexiteten och det faktum att entreprenader kan vara 
mycket olika till omfattning och utformning, har medfört att det inte finns ett 
vedertaget och allmängiltigt sätt att reglera faktorerna för prissättning på. Det 
har föranlett att olika modeller används i branschen.  

I Sverige är de vanligaste prissättningsmodellerna fast pris och löpande 
räkning, vilka grundar sig i de mest etablerade standardavtalen på området, de 
s.k. AB-avtalen3. Under senare år har dock även en alternativ avtalsform 
etablerats, som i vissa fundamentala avseenden gör avsteg från AB-avtalen. 
Avtalsformen bygger i stor utsträckning på att parterna ska samverka med 
varandra, i ett tidigt skede och genom hela processen. Denna avtalsform 
benämns vanligen med den gemensamma beteckningen partnering.4 Partnering 
är inte att betrakta som en ersättningsmodell men avtalsformens särdrag medför 
att också faktorerna för prissättning regleras annorlunda jämfört med 

                                                
1 Se kapitel två för en redogörelse över entreprenadavtalet och dess särdrag. 
2 Dessa diskuteras i kapitel 2.2. 
3 Med AB-avtalen avses i denna uppsats Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- 
och installationsentreprenader (AB 04) och Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader 
avseende byggnads-, anläggnings-, och installationsarbeten (ABT 06). 
4 Bjerle, Håkan, Partnerskap – om kontraktens utformning vid partnering och liknande former 
av utökad samverkan i byggsektorn, Svensk Byggtjänst, Stockholm, 2014, [cit. Bjerle], s.17 f. 



7 
 

ersättningsformerna i AB-avtalen. Partneringavtal kan därför sägas innebära en 
tredje, alternativ modell för prissättning av entreprenader.  

Entreprenadbranschen har historiskt sett pekats ut som en bransch med ett 
stort antal tvister. Trots att många tvister avgörs genom skiljeförfarande och 
således inte kommer i offentlighetens ljus är det allmänt känt att det ofta rör sig 
om parter som, av olika anledningar, tvistar om ersättningen.5 Det talar för att 
avtalen, och faktorerna för prissättning, i praktiken inte fungerar på avsett sätt 
vilket motiverar varför prissättningsfrågan är ett aktuellt problem. Det är därför 
intressant att jämföra hur faktorerna för prissättning regleras i och påverkar de 
olika avtalsformerna fast pris, löpande räkning och partneringavtal samt 
analysera konsekvenserna av respektive prissättningsmodell. Går det genom 
denna utredning och analys att finna en lämplig modell för prissättning som 
medför att många oenigheter och tvister mellan beställare och entreprenörer 
kan undvikas? 

1.2   Syfte 

Uppsatsen syftar till att utreda hur entreprenader prissätts genom att undersöka 
och jämföra hur faktorerna för prissättning regleras i fast pris-, löpande 
räkning-, och partneringavtal. Uppsatsen syftar vidare till att analysera 
konsekvenserna av respektive avtalsmodell samt utifrån detta försöka dra 
slutsatser avseende modellernas lämplighet för olika typer av entreprenader.   

1.3   Metod och material 

I uppsatsen används en i grunden rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatisk metod 
används i allmänhet i syfte att fastställa vad som utgör gällande rätt. Gällande 
rätt fastställs genom att, efter vissa principer, tillämpa de allmänt accepterade 
rättskällorna. Dessa rättskällor har traditionellt ansetts vara lagstiftning, 
rättspraxis, lagförarbeten och doktrin.6 I denna uppsats tillämpas rättsdogmatisk 
metod i syfte att klarlägga hur olika faktorer för prissättning regleras i de olika 
ersättningsmodellerna. Det ska ligga till grund för jämförelsen och analysen av 
hur de olika modellerna påverkar priset på entreprenaden samt för den fortsatta 
analysen avseende de olika prissättningsmodellernas lämplighet för olika typer 
av entreprenader. 

                                                
5 Se exempelvis SOU 2002:115 Skärpning gubbar! Om konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna 
och kompetensen i byggsektorn.  
6 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, Studentlitteratur, 2013, s. 21. 
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Entreprenadrätten skiljer sig dock från många andra avtal på 
kontraktsrättens område, genom att rättskällematerialet är förhållandevis tunt. 
Det beror på att lagstiftaren i princip har lämnat rättsområdet oreglerat och på 
att många tvister historiskt sett har avgjorts i skiljenämnd. Det har lett till att 
branschens aktörer har haft en stor del i avtalsutvecklingen på området, något 
som resulterat i en omfattande standardavtalsrätt. Den huvudsakliga rättskällan 
beträffande uppsatsens entreprenadrättsliga delar kommer därför att vara AB-
avtalen7 och den doktrin och praxis som har uppkommit i anledning av dessa. 
AB-avtalen klassificeras vanligen som s.k. informell rätt och som på senare tid 
har ansetts tillhöra rättskällelärabegreppet.8  

Vad gäller undersökningen av hur faktorerna för prissättning regleras i 
partneringavtal har materialet varit delvis ett annat.  I Sverige har vissa 
avtalsmallar upprättats för partnering men det finns ännu inget standardavtal 
speciellt utvecklat för avtalsformen.9 Redogörelsen avseende denna del har 
därför huvudsakligen byggt på den juridiska litteratur som behandlar 
avtalsformen samt på information från branschens aktörer och annan litteratur.  

Eftersom partnering fortfarande är en relativt ny företeelse och, som ovan 
framgått, mer eller mindre saknas även i de informella rättskällorna har även 
den komparativa metoden tillämpats i uppsatsen. Metoden har tillämpats i syfte 
att skapa ett mer omfattande underlag för analysen och för att i den avslutande 
analysen diskutera partnering i Sverige i ett de lege ferenda perspektiv. 
Metoden har använts genom en internationell utblick till Danmark och 
England10 för att undersöka hur faktorerna för prissättning regleras i deras 
partneringavtal. Dessa länder har valts dels p.g.a. att partnering har kommit 
längre i utvecklingen där, dels därför att de svenska avtalen har hämtat mycket 
inspiration därifrån.11 Eftersom den internationella utblicken endast syftar till 
att ge ett bredare underlag för analysen har den använts i en begränsad 
omfattning och inte tillämpats uttömmande inom ramen för jämförelsen. 
Eftersom uppsatsen inriktar sig på förhållandet mellan kommersiella aktörer 
och ämnet för uppsatsen uteslutande bygger på avtalsmässiga överväganden 
har det material som använts i denna del begränsats till standardavtal och 
                                                
7 AB-avtalens uppbyggnad och systematik samt tolkning av avtalen kommer att redogöras för 
närmare under bakgrundskapitlet, kapitel 2.6. 
8 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 uppl., Norsteds Juridik, Stockholm, 2015, 
[cit. Sandgren], s. 37 och 50-51.  
9 Bjerle, s.19. 
10 Med engelsk rätt avses den rätt som gäller enligt det brittiska common law-systemet samt den 
skrivna rätt som gäller för jurisdiktionen England och Wales.   
11 Bjerle, s.15.  
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doktrin. Vidare är det standardavtal speciellt utvecklade för partnering som har 
varit föremål för utredning eftersom syftet med den internationella utblicken är 
att erhålla ett bredare underlag för just denna avtalsform. Som framgick 
inledningsvis i detta stycke är jämförelsen däremot inte uttömmande och syftar 
endast till att analysera de svenska partneringavtalen ur ett kritiskt perspektiv.  

Den utländska rätten har studerats i ljuset och med beaktande av de 
tolkningsprinciper som råder i respektive land. Danmark tillhör liksom Sverige 
den skandinaviska rättstraditionen och länderna har haft i princip likalydande 
lagar på avtals- och köprättens område under hela 1900-talet.12 Dansk och 
svensk avtalsrätt vilar således på samma grundprinciper och vidare är AB-
avtalen nära besläktade med de danska motsvarigheterna, Almindelige 
Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) 
och Almindelige Betingelser for totalenterprise (ABT 93).13 Beträffande det 
danska AB 92 föreligger dock en skillnad genom att det är ”udfærdiget” av 
Boligministeriet vilket innebär att det har en högre status än AB-avtalen. Det 
danska AB 92 och ABT 93 är dock, liksom i Sverige, inga lagar utan utgör s.k. 
agreed documents vilka i princip måste åberopas för att bli gällande mellan 
parterna. Skillnaderna är därför i praktiken inte så stora och några särskilda 
principer eller metoder har därför inte beaktats vid undersökningen av den 
danska rätten.  

I England, som tillhör common law, har däremot andra principer och 
metoder utvecklats inom ramen för avtalstolkning. Dessa principer innebär, 
generellt jämfört med Sverige, att avtalets ordalydelse ges en större betydelse 
och att parterna således själva måste bevaka sina intressen i en högre 
utsträckning. Det har medfört att engelska avtal ofta är mer detaljreglerade, 
längre och omfattande än avtal som upprättas i en nordisk rättsmiljö. I engelsk 
rätt saknas vidare en kontraktuell lojalitetsplikt.14  Eftersom avtal i stor 
utsträckning påverkas av den rättsliga miljö de verkar i har dessa skillnader 
beaktats när den engelska rätten studerats.  

                                                
12 Ramberg, Jan, Handelsrättens internationalisering, Kontraktsrätten i nationellt, regionalt och 
globalt perspektiv, Wolters Kluwer, 2017, A23.  
13 Samuelsson, Per, Entreprenadavtal, särskilt om ändrade förhållanden, Karnov Group 
Sweden AB, Stockholm, 2011, [cit. Samuelsson], s. 30 och Källenius, Sten, 
Entreprenadjuridik, Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1960,  s. 20 f. 
14 Rosengren, Johan, Engelsk avtalstolkning i ett svenskt perspektiv, SvJT 2010 s. 1, s. 2 och 
22. 
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1.4   Avgränsningar 

Standardsavtalsrätten är som ovan nämnts, relativt välutvecklad inom 
entreprenadbranschen. De mest betydelsefulla och etablerade standardavtalen i 
branschen är Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 
installationsentreprenader (AB 04) och Allmänna Bestämmelser för 
totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings-, och installationsarbeten 
(ABT 06), och utredningen avseende den svenska regleringen kommer därför 
att begränsas till dessa.15 Äldre upplagor av avtalen kommer endast att 
refereras till i den utsträckning det leder till en fördjupad förståelse avseende en 
viss fråga. 

Entreprenadprojekt involverar ofta flertalet parter och partskonstellationer. 
Exempelvis har konsulter en framträdande roll i projekteringsskedet och i 
utförandeskedet kan såväl horisontella som vertikala entreprenörsled 
förekomma.16 Den problematik som uppsatsen syftar till att utreda grundar sig 
dock i förhållandet mellan beställare och entreprenör, och frågan kommer 
därför att utredas och analyseras utifrån detta partsförhållande. Eventuella 
andra parter i ett entreprenadprojekt kommer endast att beröras i den del det 
inverkar på förhållandet mellan beställaren och den entreprenör som 
beställaren står i direkt avtalsförhållande med. Inom ramen för partneringavtal 
intar entreprenören däremot något som kan jämföras vid en konsulterande 
ställning och standardavtalet Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom 
arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK 09) utgör ofta avtalsinnehåll mellan 
beställaren och entreprenören för en del av projektet.   17 Konsultrollen kommer 
därför att behandlas i den mån entreprenören agerar i sådan egenskap.  

Ett av särdragen för entreprenadavtal är att även beställaren, vars primära 
förpliktelse utgörs av en penningprestation, ofta har en relativt omfattande 
naturaförpliktelse. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är dock att utreda 
förhållandet mellan entreprenörens naturaprestation och beställarens 
penningprestation. Beställarens eventuella naturaförpliktelser kommer därför 
endast att beröras i den utsträckning det har betydelse för nyss nämnda 
förhållande. 

                                                
15 Avtalen kommer att presenteras närmare under avsnitt 2.2. 
16 Med horisontella entreprenörsled avses i denna uppsats entreprenadprojekt i vilka beställaren 
ingått avtal med flera entreprenörer som då betraktas som s.k. sidoentreprenörer. Med vertikala 
entreprenörsled avses i denna uppsats entreprenadprojekt i vilka entreprenören anlitat en eller 
flera underentreprenörer.     
17 Detta utvecklas nedan under avsnitt 2.6.3. 
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Inom ramen för partneringavtal delas avtalet i regel upp i två faser, 
planering/projektering, fas 1, samt utförande, fas 2. För utförandefasen kan 
flera olika ersättningsmodeller användas. Den litteratur som behandlar 
avtalskonceptet i Sverige och är av juridisk karaktär är däremot mycket 
sparsam och behandlar endast hur mekanismerna för prissättning regleras i 
avtal med en incitamentsbaserad ersättningsmodell18, jämförelsen kommer 
därför att begränsas till denna modell.  

1.5   Disposition 

I syfte att ge läsaren en introduktion till ämnet består uppsatsens inledande 
kapitel av en positionering av rättsområdet samt en redogörelse för de 
entreprenadrättsliga grunderna, och särskilt standardavtalens betydelse för 
området. För att förstå entreprenadavtalets uppbyggnad följer därefter en 
kortfattad redogörelse över partsförhållandena samt entreprenadprocessen. Det 
efterföljs av en redovisning av de entreprenadrättsliga särdragen som i hög 
grad ligger till grund för komplexiteten avseende prissättningen. Eftersom 
rättskällan avseende de entreprenadrättsliga delarna i stora delar utgörs av AB-
avtalen följer därefter en historisk tillbakablick över deras uppkomst och 
utveckling samt en redogörelse över avtalets uppbyggnad och karaktär. 
Uppsatsens bakgrundskapitel, kapitel två, avslutas med en allmän redogörelse 
avseende den alternativa avtalsform, partnering, som ska behandlas i 
uppsatsen. Denna allmänna redogörelse görs, liksom övriga delar av det 
inledande kapitlet, i syfte att ge läsaren en god kunskapsgrund och så goda 
förutsättningar som möjligt att tillgodogöra sig den fortsatta jämförelsen och 
analysen.  

Efter det inledande kapitlet följer den del av uppsatsen där de olika 
prissättningsmodellerna undersöks i form av en utredning och jämförelse 
avseende hur faktorerna för prissättning regleras i och påverkar 
avtalsmodellerna för prissättning samt modellernas respektive för- och 
nackdelar. Denna del inleds med att respektive modell som är föremål för 
analysen, diskuteras i allmänna ordalag. Därefter tar utredningen avseende 
faktorerna för prissättning vid, där var och en av faktorerna behandlas under en 
egen rubrik och där de olika avtalsmodellerna diskuteras och analyseras. I 
kapitel tre behandlas de faktorer som påverkar priset för entreprenaden så som 
den förutses vid avtalsslutet, vilka är omfattningen av kontraktsarbetena; 
                                                
18 Ersättningsmodellen förklaras närmare under avsnitt 3.1.3.  
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förutsättningar för entreprenadens utförande; tider, hinder och förseningar 
m.m. samt ansvar, försäkring och avhjälpande I kapitel fyra behandlas sedan de 
faktorer som påverkar priset efter avtalsslutet p.g.a. att arbeten tillkommer, 
förändras eller avgår vilket gör att entreprenörens naturaprestation förändras. 
Under rubrikerna ”Inverkan på prissättningen och ersättningsmodeller” i 
kapitel tre och fyra, följer en mer konsekvensinriktad analys av 
prissättningsfaktorerna.    

Efter denna del av uppsatsen följer den avslutande analysen som syftar till 
att dra sammanfattande och generella slutsatser av det som diskuterats i den 
föregående delen av uppsatsen. Denna avslutande analys syftar huvudsakligen 
till att dra övergripande slutsatser avseende olika prissättningsmodellers 
lämplighet för olika typer av entreprenader. Eftersom partnering är en mer 
etablerad avtalsform i Danmark och England avslutas analysen med att 
kortfattat diskutera partnering ur ett de lege ferenda perspektiv, med 
utgångspunkt i och med inspiration av den kunskap som erhållits i den 
komparativa delen av uppsatsen. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande 
slutsats avseende de genom syftet uppställda forskningsfrågorna.   

2   ENTREPRENADAVTALET OCH DESS SÄRDRAG 

2.1   Entreprenad och entreprenadrätt 

Entreprenadavtalet är ett viktigt avtal ur samhällsekonomisk synpunkt, trots det 
saknas en legaldefinition för avtalstypen.19 Den mest närbesläktade 
avtalsformen för vilken en legaldefinition finns är småhusentreprenader, vilka 
regleras av konsumenttjänstlagen (1985:716) (KtjL). Med småhusentreprenad 
avses uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, där en 
näringsidkare utför arbetet åt en konsument, 1 § KtjL. Entreprenader som inte 
omfattas av konsumenttjänstlagen betraktas dock vanligen som en särskild 
form av arbete på annans egendom. Arbetet avser uppförande eller ändring av 
byggnad eller annan anläggning samt de installationsarbeten som utförs på 
dessa. Vidare åsyftas med entreprenad vanligen större arbeten av detta slag, 
som utförs i kommersiella förhållanden.20 Vad gäller klassificering av 
entreprenadavtalet till en mer övergripande kategori har det ansetts tillhöra 

                                                
19 Samuelsson, s. 13 och 19. 
20 Se bl.a. Hellner, Jan, m.fl., Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. Första häftet. Särskilda 
avtal, 6 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, [cit. Hellner m.fl.], s. 140. 
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såväl avtalstypen arbetsbeting som uppdragsavtal. Eftersom avtalet har flertalet 
särskiljande egenskaper och karaktäristiska drag, anser dock vissa att det är 
omotiverat att försöka inordna avtalet under en viss grupp.21 Huruvida 
entreprenadavtalet utgör en egen avtalstyp råder det också delade meningar 
om. De som förespråkar att entreprenadavtalet inte är att betrakta som en egen 
avtalstyp, grundar detta ställningstagande på att det saknas auktoritativa och 
utfyllande normer på entreprenadrättens område. Andra menar dock att det inte 
är tillräckliga skäl för en sådan slutsats.22 

Entreprenadavtalet är ett varaktigt avtal, med vilket menas att 
naturaprestationen inte sker vid ett och samma tillfälle. Jämfört med vissa 
andra varaktiga avtal, exempelvis hyra, har entreprenadavtalet ett bestämt slut 
och är inte ett avtal som i princip kan fortgå utan begräsning i tiden.23 
Entreprenadavtalet går således ut på att ett visst resultat ska uppnås genom 
utförande av vissa arbetsprestationer.24 

Arbetsprestationerna i en entreprenad är av varierande slag, bl.a. innefattas 
ofta projektering, upphandling, produktion och felavhjälpande. Denna 
mångfacitet och entreprenaders i övrigt karaktäristiska drag, medför att de 
rättsliga problemställningarna inom entreprenadrätten är av stor bredd och 
variation. Inte bara en legaldefinition för entreprenadavtalet saknas i den 
svenska rättsordningen, någon direkt tillämplig lag som reglerar entreprenader i 
kommersiella förhållanden finns inte heller. Exempelvis undantar köplagen, i 2 
§, explicit entreprenader från dess tillämpningsområde. Den mest närbesläktade 
avtalstypen som omfattas av en specifik lagreglering är, som ovan framgått, 
småhusentreprenader som regleras av konsumenttjänstlagen.  

2.2   Regelverket – rättskällorna och tolkning  

Eftersom en avtalsspecifik lagstiftning saknas för entreprenader skiljer sig den 
entreprenadrättsliga rättskälleläran sig i vissa avseenden från den klassiska, 
bl.a. vad gäller lagstiftningens roll. Även om dess roll är begränsad träffas dock 
entreprenadavtalet, liksom andra avtalstyper, av den mer allmängiltiga 
lagstiftningen, t.ex. lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område och skadeståndslagen (1972:207). Exempelvis har 
                                                
21 Samuelsson, 13-17 och 64. 
22 Samuelsson, s. 64 och Mellqvist, Mikael, Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, 
SvJT 2013 s. 233 [cit. Mellqvist], s. 236. 
23 Hellner m.fl., s. 26. 
24 Bengtsson, Bertil. Särskilda avtalstyper I, 2 uppl., P.A. Norstedt & Söners Förlag, 
Stockholm, 1976, s. 103.  
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avtalslagens regler om anbud och accept betydelse.25 Särskilt eftersom detta 
förfarande är relativt speciellt i entreprenadsammanhang, då avtalen ofta ingås 
efter ett anbudsförfarande i konkurrens.26  

Bristen på lagregler har lett till att en omfattande standardavtalsrätt har 
utvecklats i branschen, vilken i hög utsträckning bidrar till normering av 
entreprenadrätten. Det mest etablerade standardavtalet, AB 04, har t.o.m. 
liknats vid en slags lag för byggnads- och anläggningsindustrin, en liknelse 
som dock har fått utstå kritik.27 Vid sidan av AB 04 är ABT 06 det mest 
betydelsefulla standardavtalet på området, dessa avtal kommer att behandlas 
mera utförligt i nästa avsnitt. Båda avtalen förutsätter att de åberopas för att bli 
tillämpliga mellan parterna. Om något avtal inte åberopats ska AB-avtalen 
varken tillerkännas ställning som allmänna rättsgrundsatser eller betraktas som 
handelsbruk.28 I praxis har dock uttalats att AB 92 (föregångare till AB 04) 
”visserligen inte [är] tillämpligt i detta fall men dess principer kan ändå tjäna 
som vägledning för bedömningen”.29 I de fall ett avtalsinnehåll inte har kunnat 
fastställas har dock högsta domstolen (HD) uttalat att dispositiv rätt ska 
tillämpas och att ledning ska sökas i allmänna obligationsrättsliga principer och 
vad som gäller för närliggande avtalstyper.30 I HD:s avgöranden har 
företrädesvis den allmänna köprätten och köplagen haft en framträdande roll i 
sådana avseenden, samt även konsumenttjänstlagen i viss ringa utsträckning.   31 
Köplagen kan i viss mån sägas ge uttryck för allmänna kontraktsrättsliga 
principer. I ett plenimål där avtalat pris för entreprenaden inte kunde fastställas 
tillämpade HD 45 § KöpL analogt, vilken stipulerar skäligt pris om inte annat 
avtalats.32 Konsumenttjänstlagen ger visserligen uttryck för vissa allmänna 
principer som gäller på tjänsteområdet men lagen genomsyras av ett behov att 
skydda en svagare part, konsumenten, vilket kan förklara HD:s återhållsamhet 
vad gäller att analogiskt tillämpa konsumenttjänstlagen i entreprenadtvister.33  

                                                
25 Se exempelvis NJA 1980 s. 46 där HD tillämpade avtalslagens anbud- och 
acceptbestämmelser för att bestämma huruvida ett standardavtal utgjorde avtalsinnehåll i ett 
entreprenadavtal. 
26 Hedberg, Stig, Kommentarer till AB04, AB Svensk Byggtjänst, Stockholm, 2005, [cit. 
Hedberg], s. 5-6. 
27 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, 8 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013, [cit. 
Bernitz], s. 32, Hellner s. 140 och Samuelsson s. 48.  
28 Se bl.a. NJA 1985 s. 397 II och NJA 1999 s. 629. 
29 RH 2001:77. 
30 Se bl.a. NJA 2012 s. 597 och NJA 2014 s. 960. 
31 Se bl.a. NJA 1985 s. 397 och NJA 2001 s. 177. 
32 NJA 2001 s. 177. 
33 Samuelsson, Per, AB 04, En kommentar, Wolters Kluwer Sverige AB, Stockholm, 2016, [cit. 
Samuelsson, AB 04, En kommentar], s. 43. 
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När ledning söks i dessa rättskällor ska entreprenadavtalets särdrag beaktas. 
Vid köp- och konsumenttjänsträttsliga analogier är det exempelvis viktigt att 
hålla i minnet att köprättsliga regler i grunden inte är utformade för 
entreprenader samt att konsumenttjänstlagen har ett grundläggande 
konsumentskyddssyfte och därför gör den mindre tillämpbar i kommersiella 
förhållanden.34 

Även den litteratur som behandlar entreprenadrätten kan sägas skilja sig 
från juridisk doktrin i övrigt. Det är sällsynt att professorer och andra i den 
akademiska sfären bedriver entreprenadrättslig forskning och producerar 
rättsvetenskapligt material.35 De diskuterar entreprenadrätten i en mycket 
begränsad omfattning och behandlar i princip bara hur  entreprenadrätten  ska 
betraktas som rättsområde och huruvida standardavtalen har en normerande 
verkan.36 Entreprenadrätten accepteras generellt såsom rättsområde, hur den ska 
kategoriseras råder det däremot, som ovan nämnts, delade meningar om.37 Vad 
gäller standardavtalens betydelse för normering, anses de i denna doktrin i 
regel inte vara av den karaktär att de utgör auktoritativa källor som 
tillhandahåller utfyllande normer38. Vissa anser däremot att standardavtalen till 
viss del kan ge uttryck för allmänna avtalsrättsliga principer eller handelsbruk 
och således vara av utfyllande och kompletterande karaktär.39 Vad som, 
förutom standardavtalen, kan vara av normbildande karaktär och hur denna ska 
uppkomma inom entreprenadrätten, diskuteras inte i den förmögenhetsrättsliga 
litteraturen.40  

Det faktum att den akademiska entreprenadrättsliga doktrinen är begränsad, 
har gjort att en egen juridisk doktrin har utvecklats. Den entreprenadrättsliga 
doktrinen är därav ofta författad av praktiskt verksamma jurister och andra 
inom branschen. Den entreprenadrättsliga doktrinen består därför 
huvudsakligen av litteratur som behandlar rättsområdet isolerat och utan broar 
till andra avtalstyper.41 Standardavtalens starka ställning i branschen har lett till 

                                                
34 Ramberg, Christina, Kontraktstyper, Norstedts Juridik, Stockholm, 2005, [cit. Ramberg], s. 
66 och HD i NJA 2014 s. 960. 
35 Mellqvist, s. 234 samt Ingvarsson, Anders och Utterström, Marcus, Högsta domstolens intåg 
i entreprenadrättens slutna rum, SvJT 2015 s. 258, [cit. Ingvarsson m.fl.], s. 262.  
36 Per Samuelsson, professor verksam vid Lunds universitet, har däremot, framförallt på senare 
år, gett ut ett flertal entreprenadrättsliga verk och på så sätt bidragit med doktrin av akademisk 
karaktär.  
37 Se bl.a. Bengtsson s. 103-104, Hellner m.fl. s. 141, Samuelsson, s. 30.  
38 Samuelsson, s. 30. 
39 Ramberg, s. 66-67. 
40 Samuelsson, s. 30. 
41 Mellqvist, s.234. 
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att litteraturen ofta är utformad som kommentarer till AB-avtalen, i syfte att 
fylla en praktisk funktion.42 

Vad gäller praxis som rättskälla inom entreprenadrätten har den historiskt 
sett haft en mindre betydelse men på senare tid kommit att vinna allt mer mark. 
Anledningen till att praxisbildningen tidigare varit relativt bristfällig beror på 
att många entreprenadtvister traditionellt har avgjorts i skiljenämnd. En följd 
härav är att domarna inte offentliggörs vilket således motverkar en 
praxisgrundad rättsbildning. En annan orsak till att skiljedomar mer eller 
mindre saknar rättsbildande karaktär är att skiljedomare vanligen fokuserar på 
konfliktlösning genom acceptabelt kompromissande, och inte på att formellt 
tillämpa och tolka rättsnormer.43  

En ändring i AB-avtalen har dock lett till att skiljeförfarande inte längre är 
huvudregel i entreprenadtvister. Alltfler mål kommer därför inför allmän 
domstols prövning, och vissa av målen når ända upp till HD. I takt med att HD 
meddelat entreprenadrättsliga avgöranden anser flera att entreprenadrätten på 
riktigt getts plats i ”kontraktsrättens finrum” bland övriga avtalstyper.44  HD:s 
intåg i entreprenadrätten har dock inneburit att en annan tolkningsmetod än den 
som traditionellt tillämpats i entreprenadrättsliga spörsmål har börjat etableras. 
Denna formella förändring av entreprenadrätten innebär att också materiella 
bestämmelser kan påverkas och ges en ny innebörd. Fördelen med att 
entreprenadrätten behandlas allt mer i denna traditionella rättskälla är att det 
torde medföra att entreprenadrätten också kommer att behandlas mer i övriga 
traditionella rättskällor samt att de blir mer intressant att bedriva forskning på 
området, vilket kommer att främja rättsutvecklingen. En nackdel torde däremot 
kunna vara att entreprenadrätten påverkas av flertalet parametrar som är av 
mindre juridisk karaktär och som möjligen kan förbigås av de som inte besitter 
sådan empirisk kunskap. Det torde kunna medföra att den praktiska 
användningen av forskningsresultaten blir begränsad och att den litteratur som 
produceras av de mer praktiskt verksamma fortsatt kommer att spela en viktig 
roll.  

Den traditionella tolkningsmetoden som varit dominerande fram tills HD 
mer frekvent började bidra till rättsbildningen har varit präglad av branschen 
och i det stora hela utgått från att AB-avtalen ska respekteras eftersom de, 
enligt förorden, syftar till en optimal riskfördelning mellan parterna. Denna 
                                                
42 Samuelsson, s. 31. 
43 Samuelsson, s. 35-36. 
44 Mellqvist och Ingvarsson m.fl. 
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utgångpunkt har inneburit att AB-avtalens tidigare utgåvor och deras motiv 
traditionellt har utgjort tungt vägande rättskällor. Vidare har organisationen 
bakom AB-avtalen, Byggandets Kontraktskommitté (BKK), haft stort 
inflytande vid tolkning av bestämmelsers innebörd, bl.a. genom rättsutlåtanden. 

HD har dock i ett senare antal avgöranden gett uttryck för en bestämd 
metod som på flera sätt skiljer sig från den traditionella. Denna tolkningsmall 
innebär att entreprenadavtalet i allt större utsträckning behandlas som övriga 
avtalstyper. Ur dessa rättsfall går att utläsa ett tillvägagångssätt som fokuserar 
på bestämmelsernas ordalydelse, tolkat i ljuset av AB-avtalens systematik samt 
den dispositiva rätten. Om en bestämmelse är otydlig har HD valt att lägga 
större vikt vid allmänna rimlighetsöverväganden och den dispositiva rätten.45 
Den tolkningsmetod som HD använt sig av har visserligen tillämpats även i 
äldre avgöranden, men HD:s praxis skiljer sig genom att denna modell numera 
tillämpas frekvent.46 Eftersom avgöranden från HD utgör en del av den 
traditionella rättskälleläran får dess tolkningsmetod anses spegla den metod 
som ska tillämpas enligt gällande rätt. Fortsättningsvis kommer därför den 
tolkningsmetod som HD gett uttryck för att tillämpas i uppsatsen. De källor 
som varit av särskild betydelse i den traditionella tolkningsmetoden, 
exempelvis motiv, kommer dock också beaktas i viss omfattning eftersom HD 
inte helt bortser från dessa inom ramen för sin tolkning.  

2.3   Avtalsparter och avtalsformer  

Som ovan nämnts består den huvudsakliga naturaprestationen i ett 
entreprenadavtal av att beställaren vill uppnå ett visst resultat. För att uppnå 
resultatet krävs att en mängd olika arbeten utförs i olika skeden, vilket gör att 
entreprenadprocessen ofta är relativt lång och komplex. Det är därför 
föredömligt att se en entreprenad i flera etapper. Entreprenadprocessen 
innefattar i stora drag projektering, byggperiod och förvaltningsperiod med en 
garantitid inkluderad.47  

I entreprenadavtal är de huvudsakliga avtalsparterna entreprenören och 
beställaren. I entreprenader ingår också en s.k. byggherre vilket är den som för 
egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, anläggnings- eller 

                                                
45 Ingvarsson m.fl., s. 258 f., 263 och 271.  
46 Willborg, Isak, Högsta domstolens tolkning av entreprenadavtal, JT 2016/17 Nr. 4 s. 864, s. 
875. 
47 Höök, Rolf, Entrepenadjuridik, 5 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2008, [cit. Höök], s. 
23. 
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installationsentreprenader. Byggherren är i de flesta fall också beställare, 
däremot är beställare inte byggherrar i motsvarande utsträckning.48 Ett 
entreprenadprojekt involverar dock ofta ytterligare parter, exempelvis 
projektörer och underentreprenörer.  Hur och när dessa subsidiära avtal ingås 
beror på upphandlings- och entreprenadform. De två vanligaste 
upphandlingsformerna benämns delad entreprenad och generalentreprenad. Vid 
delad entreprenad upphandlar beställaren, eller i förekommande fall 
byggherren, alla delentreprenader och har vidare ett samordningsansvar i 
upphandlings- och genomförandeskedena. När upphandlingsformen 
generalentreprenad används, upphandlar däremot beställaren endast en 
entreprenör, en s.k. generalentreprenör, som sedan i sin tur upphandlar och 
samordnar övriga delentreprenörer. Dessa delentreprenörer blir 
underentreprenörer till generalentreprenören.49  

Det finns också huvudsakligen två entreprenadformer, utförandeentreprenad 
och totalentreprenad. Vid en utförandeentreprenad är det som huvudregel 
beställaren som ansvarar för projekteringen och entreprenören för utförandet, 
vilket medför att funktionsansvaret åvilar beställaren. Vid en totalentreprenad 
ansvarar däremot entreprenören för såväl projekteringen som för utförandet av 
entreprenaden och denne bär således också ansvaret för att den färdiga 
entreprenaden fyller sin funktion. En totalentreprenad kan dock utformas på 
olika sätt beroende på vilket projekteringsunderlag beställaren tillhandahåller i 
förfrågningsunderlaget. Vid en totalentreprenad i dess renaste form saknar 
dock förfrågningsunderlaget ritningar och beskrivningar med preciserade och 
tekniska lösningar och beställaren uttrycker istället sina fordringar genom att 
ange vissa funktionskrav på den färdiga entreprenaden. Det är sedan upp till 
entreprenören att komma med konkreta förslag på lösningar.50                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.4   Entreprenadavtalets särdrag 

Ett fundamentalt och avgörande särdrag för entreprenadrätten är som ovan 
nämnts att lagstiftning saknas på området. Det medför exempelvis att det 
saknas en direkt tillämplig dispositiv rätt att falla tillbaka på, till skillnad från 
t.ex. köpavtalet, när avtalet inte reglerar en viss fråga. Som ovan framgått 
tillämpas köplagen i vissa fall analogt inom ramen för tolkning av 

                                                
48 Liman, Lars-Otto, m.fl., Entreprenad- och konsulträtt, 9 utg., Svensk Byggtjänst, Stockholm, 
2016, [cit. Liman], s. 19 och s. 115 f.  
49 Hedberg, s. 11 f.  
50 Liman, s. 47-48. 
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entreprenadavtal. Entreprenadavtalet skiljer sig dock på många och betydande 
sätt från köpavtalet. En avgörande skillnad består i att köpavtalet är ett 
momentant avtal jämfört med entreprenadavtalet som är av varaktig karaktär. 
Med momentant avses ett avtal där prestationerna typiskt sett är koncentrerade 
till ett särskilt tillfälle och utväxlas samtidigt, vilket vanligen benämns ”zug um 
zug”. Enligt 10 § KöpL är säljaren inte skyldig att lämna ut varan förrän 
betalning sker, och vidare är köparen, enligt 49 § 1 st 2 meningen KöpL, inte 
heller skyldig att betala förrän varan hålls köparen till handa eller ställs till 
dennes förfogande i enlighet med avtalet. Vid varaktiga avtal sker dock 
utförandet av naturaprestation under en längre tid och är därmed uppdelad. Det 
medför att det inte är möjligt att utväxla prestationerna i absolut samtidighet. 
Huvudregeln är därför att naturaprestationen ska utföras först och 
penningsprestationen i efterhand.51  

Ett annat, kanske det mest särpräglade, draget hos entreprenadavtal avser 
naturaprestationens kontinuitet. För att uppnå det slutresultat som beställaren 
önskar erhålla krävs att entreprenören inte bara utför de arbeten som 
specificeras i avtalet, utan också andra arbeten. Detta har uttryckts som att ”det 
är inte kontraktsarbetena som ska utföras utan entreprenaden”.52 Denna 
egenskap särskiljer också entreprenader från köp, där den huvudsakliga 
naturaprestationen ofta är mer beständig och ”definitivt” definierad lös 
egendom, som exempelvis en bil, vid avtalsslutet.53    

Denna åtskillnad jämfört med köpavtalet har sin grund i vissa typiska 
egenskaper för entreprenader. En grundläggande skillnad är att arbetet utförs 
på en annans fastighet och att det i regel är den andra parten, beställaren, som 
tillhandahåller information rörande arbetsområdet. Det är inte sällan som dessa 
upplysningar dessutom senare visar sig skilja sig från verkligheten. 
Entreprenader är alltid unika och skräddarsydda produkter. Även två 
entreprenader som är arkitektoniskt och tekniskt identiska skiljer sig åt 
eftersom organisatoriska, geografiska och geologiska skillnader samt inverkan 
av yttre omständigheter inverkar på uppförandet. Exempelvis medför väder- 
och markförhållanden att erfarenheter från tidigare projekt endast kan vara till 

                                                
51 Hellner, Jan, m.fl., Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. Andra häftet. Allmänna ämnen, 
Wolters Kluwer, Stockholm, 2016, 6 uppl., [cit. Hellner, Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 
Andra häftet], s. 25-26 och 49-51. 
52 Johansson, s. 23.  
53 Hellner, Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. Andra häftet, s. 27. 
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begränsad nytta i andra entreprenader.54 Dessa omständigheter medför att 
beställaren och entreprenören är nödgade att göra vissa antaganden vid 
avtalsslutet. Det ligger således i sakens natur att avtalet är ofullständigt och 
behäftat med felaktigheter, vilket innebär ett risktagande för parterna.  

Dessa för entreprenader särpräglade egenskaper medför att det krävs ett 
flexibelt avtal som är öppet för förändringar och justeringar även efter 
avtalsslutet, för att beställaren ska erhålla önskat resultat. Problematiken har 
bl.a. lösts genom att beställaren har getts en omfattande ändringsbefogenhet 
vilket får till följd att den definitiva prestationen definieras succesivt under 
avtalets löptid. Entreprenadavtalet kan därför betraktas som ett öppet ramavtal.  

Det innebär att varje avtal måste reglera risk- och kostnadsfördelning samt 
omfattning- och ändringsfrågor vilket påverkar prissättningen.55 

2.5   AB och ABT 

Entreprenadavtal måste, såsom ovan framgått, innehålla en rad bestämmelser 
av olika slag. Även om ingen entreprenad är den andra lik, besitter de dock 
samma typer av särskiljande egenskaper vilket medför att föreskrifter i stor 
utsträckning kan användas på alla entreprenadavtal. För att uppnå stringens i 
avtalen och samordna branschen har organisationer, sedan början på 1900-talet, 
arbetat fram olika standardiserade avtal och formulär för dessa gemensamma 
bestämmelser.56 Idag är det BKK som står bakom och ger ut de mest etablerade 
standardavtalen, AB 04 och ABT 06.57  

Trots att avtalen utgör avtalsgrund i så gott som samtliga kommersiella 
entreprenader i Sverige, är de, som ovan framgått, inte av den statusen att de 
kan läggas till grund för bunden tolkning.58 I sak är många av bestämmelserna i 
AB 04 och ABT 06 likalydande men de har den fundamentala skillnaden att 
AB 04 är utformat för utförandeentreprenader och ABT 06 för 
totalentreprenader. Till bestämmelserna hör också kommentarstexter och 
anmärkningar till begreppsbestämningarna vilka ska vara vägledande vid 
tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna.59 Vad gäller avtalens 
utformning kan vidare sägas att de är uppbyggda enligt en modell som innebär 

                                                
54 Johansson, s. 23.  
55 Samuelsson, s. 25-29 och 115 samt Johansson, s. 27.  
56 Initialt skedde detta genom Teknologföreningens försorg. Fr.o.m. AB 54 är det 
Kontraktskommittén inom Teknologföreningen som utarbetat de allmänna bestämmelserna. 
57 Höök, s. 61 f.  
58 Samuelsson, s. 22 f. 
59 Se förorden till AB 04 och ABT 06. 
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att endast en del av avtalsvillkoren stipuleras i det egentliga kontraktet. 
Kontraktet i sin helhet kan dock sägas bestå av en mängd olika handlingar 
tillsammans.60  

Enligt förorden till avtalen bygger de på en rimlig balans mellan rättigheter 
och skyldigheter som syftar till en ekonomiskt optimal riskfördelning mellan 
parterna. Omfattningen av tvister i branschen och det faktum att entreprenader 
är så olika till sin utformning innebär dock att det kan ifrågasättas huruvida 
riskfördelningen faktiskt är optimal. Riskfördelningen torde i vart fall inte 
kunna anses optimal i varje enskilt fall. Till följd av den ”optimala 
riskfördelningen” i avtalen föreskrivs vidare i förorden att ändringar därför ska 
undvikas, vilket motiveras av att det i regel framkallar osäkerhet och 
tolkningsproblem med kostnadsökningar som följd. Bestämmelserna i AB-
avtalen är indelade i fasta bestämmelser och s.k. täckbestämmelser (vilka 
markeras med en ”*” i avtalen). Indelningen har betydelse för huruvida en 
ändring av en bestämmelse tillerkänns giltighet eller inte. Fasta bestämmelser 
kräver kort sagt ytterligare tydlighet avseende särregleringen för att den ska 
vara juridiskt gångbar. Kontraktshandlingarna och principer för deras 
omfattning och rangordning kommer att utvecklas vidare under avsnitt 3.2. 

Trots att BKK förespråkar att parterna ska undvika avsteg från AB-avtalen, 
är det dock i praktiken snarare regel än undantag att avsteg görs, även från 
fasta bestämmelser. Det beror bl.a. på att AB-avtalen, som ovan framgått, 
bygger på ett kompromissande mellan olika partsintressen, vilket har lett till att 
bestämmelserna har behövts mjukas upp och därmed getts en otydlig och 
svårtolkad utformning. I vissa fall är parternas särregleringar och avsteg från 
AB-avtalen så omfattande att dessa kontraktslösningar t.o.m. anses skapa nya 
avtalsformer. En sådan alternativ avtalsform är exempelvis s.k. 
samverkansavtal, eller med ett engelskt uttryck partnering, vilka 
huvudsakligen syftar till att genom kontraktuella lösningar stävja 
motpartsförhållandet för på så sätt optimera entreprenader och minska antalet 
tvister.61 

                                                
60 Se kommentaren till 1 kap. 2 § AB 04 och ABT 06.  
61 Hedberg, s. 15 f., Liman, s. 70 f., Samuelsson, s. 29 f. 
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2.6   Partnering – avtal med utökad samverkan 

2.6.1   Ursprung och framväxt 

Partnering har sitt ursprung i USA och växte fram under 1980-talet som en 
reaktion på ökningen av kommersiella entreprenadtvister. Partnering är enligt 
den ursprungliga amerikanska definitionen ett verktyg för att motverka tvister 
och uppkom genom att nya strategier utvecklades för att ändra det traditionella 
avtalsklimatet. En pionjär inom partnering, The U.S. Army Corps of Engineers 
började använda konceptet under två entreprenadprojekt i slutet av 1980-talet. 
År 1987 påbörjade också the Construction Industry Institute at Texas A&M 
University ett arbete med att identifiera risker och fördelar med partnering, att 
upprätta vägledningar för processen samt att definiera relationen mellan 
partnering och entreprenadkontrakten. År 1991 publicerade sedan the US 
Corps of Engineers den första skriften om partnering inom 
entreprenadindustrin.62  

Kort efter intåget i USA började konceptet också att sprida sig i 
Storbritannien. Det uppkom genom inspiration från den generella erfarenheten 
av strategisk partnering inom dels den brittiska oljeinsdustrin, dels den 
amerikanska entreprenadindustrin. Utveckligen började med en rapport 
framarbetad av the British Construction Ministry och entreprenadindustrin, the 
Latham Report, i vilken den traditionella entreprenadprocessen med fokus på 
upphandling och avtalsformer ifrågasattes och det s.k. win-win-konceptet 
introducerades som ett alternativ. Rapporten nådde dock inte den framgång 
som förväntades och the Labor Government upprättade därför the Construction 
Task Force, vilket år 1998 utmynnade i the Egan Report. Ett par år senare 
publicerades också det första standardavtalet för projektknuten partnering, 
PPC2000.63 

I Nordeuropa etablerade sig avtalsformen först knappt två decennier efter 
dess uppkomst, initialt i Danmark i slutet på 1990-talet. Till en början användes 
avtalsformen dock i relativt ringa utsträckning och utan den genomslagskraft 
som konceptet haft i USA och England. Partnering introducerades, liksom i 
USA och England, för att motverka den konfliktkultur som rådde inom 

                                                
62 Tvarnø, D. Christina, To Bind or not to Bind: It’s in the Contract, Formalizing Collaboration 
through Partnering Contracts in the US, British and Danish Construction Industries, publicerad 
i Journal of Strategic Contracting and Negotiation. First Published online: 2016-03-29, [cit. 
Tvarnø, To bind or not to Bind], s. 4. 
63 Tvarnø, To bind or not to Bind, s. 5. 
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entreprenadbranschen och som i Danmark år 2008 resulterade i kostnader 
uppgående till mer än 100 miljoner danska kronor.64 Den danske lagstiftaren 
berörde partnering redan i förarbetena till den danska upphandlingslagen år 
2001, genom ett antagande att konceptet kunde medföra fördelar för 
entreprenadindustrin. Partnering omnämndes dock explicit i den danska 
lagtexten65 först år 2013. Tidigt 2000-tal påbörjades arbeten med att samla in 
erfarenheter för att kunna upprätta standardavtal anpassade för partnering, 
vilket resulterade i två rapporter Danish Government Report och Danish 
Governmental Study.66 År 2001 publicerade också dansk byggindustri en första 
vägledning att använda vid partnering.67   

Det är relativt svårt att slå fast när partnering introducerades i den svenska 
entreprenadindustrin, men konceptet började troligen användas i viss 
utsträckning under sent 1990-tal.68 Det började dock inte, till skillnad från i 
USA, England och Danmark, att användas, huvudsakligen som ett medel för att 
motverka tvister. Jämfört med andra länder har tvisterna nämligen varit relativt 
få. Syftet med att använda avtalsformen var istället bl.a. för att främja en bättre 
arbetsmiljö, kostnadssänkningar och en effektivare och mer kvalitativ 
produktion.69  I Sverige var det företrädesvis entreprenörerna som var drivande 
för införandet av partnering. Att det var just byggsektorn som kom att bli 
drivande i processen kan förklaras med att entreprenörssidan dels fick allt mer 
makt i förhållande till byggherrar, dels genom att det privata fick en starkare 
ställning i förhållande till det offentliga. Konceptet har sedan dess utvecklats 
stadigt och såväl beställare som den offentliga sektorn har börjat verka för 
användandet av partnering.70 

2.6.2   Definition och innebörd 

Det finns ingen klar och tydlig definition av begreppet partnering, och i såväl 
Sverige som utomlands används ett flertal förklaringar.71 Dessutom har 

                                                
64 Tvarnø, To Bind or not to Bind, s. 9. 
65 Bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri, nr. 1179, den 4 
oktober, 2013. 
66 Tvarnø, To bind or not to Bind, s. 8. 
67 Dansk Byggeri, Partnering i praksis, utgåva 1, mars 2001.  
68 Se bl.a. Offrel, Petra m.fl., Rapport Partnering – Grundläggande om partnering och 
samverkan, Byggherrarna 2012, s. 6. 
69 Lindkvist, Nina, Partnering i byggbranschen – vad är det och gör det någon skillnad?, 
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 2005, s. 11-12. 
70 Bjerle, s. 13.  
71 Bjerle, s.17. 
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alternativa begrepp börjat användas för olika former av partnering.72  Det råder 
dock enighet om att partnering inte utgör en ny entreprenadform utan en ny 
slags avtalsform. Partnering kan kort sagt förklaras som en avtalsform som 
innebär att parterna samverkar under flera skeden av ett entreprenadprojekt, 
och utgör således ett slags samverkansavtal. Syftet är att parterna ska samverka 
kring vissa väsentliga delar under en entreprenad, exempelvis tid, ekonomi, 
kvalitet, miljö och relationer.73 Den mest väsentliga, och juridiskt helt 
avgörande, skillnaden mellan de olika definitionerna är huruvida man anser att 
partneringavtalet ska vara ett juridiskt bindande kontrakt som förpliktar 
parterna att samarbeta, eller bara utgöra ett verktyg för att främja bättre resultat 
för entreprenader. I USA har man anammat den senare formen. År 1991 
definierade och beskrev den amerikanska federala myndigheten the Corps of 
Engineers begreppet partnering som: 

“Partnering is the creation of an owner-contractor relationship that 
promotes achievement of mutually beneficial goals. It involves an 
agreement in principle to share the risks involved in completing the 
project, and to establish and promote a nurturing partnership 
environment. Partnering is not a contractual agreement, however, nor 
does it create any legally enforceable rights or duties. Rather, 
Partnering seeks to create a new cooperative attitude in completing 
government contracts. To create this attitude, each party must seek to 
understand the goals, objectives, and needs of the other-their "win" 
situation-and seek ways that these objectives can overlap.”74 

Den brittiska definitionen av partnering följer i viss utsträckning den 
amerikanska. I the Egan Report definierades partnering som: 

“Partnering involves two or more organizations working together to 
improve performance through agreeing mutual objectives, devising a 
way for resolving any disputes and committing themselves to 
continuous improvement, measuring progress and sharing the 
gains.”75 

I Storbritannien har, i jämförelse med USA, det motsatta förhållandet generellt 
gällt vad gäller avtalets legala verkan. Det allra första brittiska standardavtalet 
anpassat för partnering, PPC2000, liksom de flesta partneringavtal idag, är 
juridiskt bindande.76 

                                                
72 Osborne Clarke, Alliancing and partnering, forming a successful alliance, mars 2012, s. 1. 
73 Bjerle, s. 25. 
74 Edelman, Lester, Partnering, US Army Corps of Engineers, IWR Pamplet-91-ADR.P-4, 
utgiven december 1991, uppdaterad maj 2010, s. 1. 
75 Egan, John, Sir, Re-thinking construction, Dept. of the Environment, Transport and the 
Regions, HMSO, 1998, s. 9. 
76 Tvarnø, To bind or not to Bind, s. 12. 
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Även den danska definitionen av partnering åsyftar traditionellt ett juridiskt 
bindande avtal.77 Begreppet har bl.a. definierats som 

”Partnering er aftaletype, hvor alle de involverede parter, fra 
begyndelsen af projektet, forpligter sig til at samarbejde om løsning af 
byggherrens behov og forpligter til at opfylde dette behov vis fælles 
optimering, fælles mål, tillid, dialog, åbne regnskaber og 
kalkulationer, dele overskud/underskud og ansvar for løsning af 
opgaven. Tvistløsningen sker ligeledes ud fra disse forpligtelser.”78 

Liksom i övriga länder, saknas en bestämd och vedertagen definition av 
partnering även i Sverige. Terminologicentrum har definierat begreppet 
partnerskap som: 

”Ledningssätt som används mellan beställare och leverantör för att 
enligt avtal samverka och ömsesidigt informera varandra i syfte att 
uppnå ett bättre gemensamt resultat i ett projekt.”79 

De partneringavtal som upprättas i Sverige är också vanligen juridiskt bindande 
och baseras ofta på något av standardavtalen. Det förekommer dock att 
avsiktsförklaringar, s.k. partneringdeklarationer, används i den inledande 
processen. Dessa är däremot vanligen inga legala dokument utan utgör i regel 
ett slags moraliskt bindande måldokument.80   

Det finns för- och nackdelar med såväl juridiskt bindande som endast 
moraliskt bindande avtal. De som förespråkar att partneringavtal bör upprättas 
som moraliskt bindande dokument menar att många av de tillkommande 
bestämmelserna i partneringavtal är luddiga till sin utformning och i ”mjuka” 
termer beskriver hur parterna ska agera för att främja samverkan. Det medför 
att det är svårt att fastställa eventuella brott mot dessa bestämmelser och att det 
därför är tillräckligt att dessa moraliskt binder parterna. De som förespråkar att 
partneringavtal bör upprättas som legalt bindande avtal menar däremot att 
avtalen också ska fungera och tydligt reglera vad som ska gälla när avsedd 
samverkan misslyckas. När sammarbetet mellan parterna flyter på utan 
oenigheter är det sällan som avtalet egentligen kommer till så stor användning. 
Istället är det när den avsedda samverkan går i stöpet som partneringavtalet 
plockas fram, och får verklig betydelse. Det torde vara högst förmånligt för 
parterna om de i en sådan situation kan hämta ledning i avtalet och på ett 

                                                
77 Tvarnø, To Bind or not to Bind, s. 13. 
78 Tvarnø, D. Christina, Konflikthåndtering af sager om fast ejendom og byggeri – mediation 
som mulighed, Jurist- og  Økonomforbundets Forlag, 2011, [cit.  Tvarnø, Konflikthåndtering af 
sager om fast ejendom og byggeri], s. 21.  
79 Byggekonomiska termer, Terminologicentrum (TNC), Solna, 2000. 
80 Bjerle, s.29.  
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objektivt sätt lösa oenigheten genom medel som främjar samförstånd. 
Betydelsen av avtalets legala karaktär har uttryckts som 

“A legal framework is needed that effectively supports the alliance 
form and prevents parties from reverting to their former 
uncooperative and adverse behavior when conflicts arise.”81 

Mot bakgrund av argumenten ovan kommer utgångspunkten i uppsatsen vara 
att partneringavtalet ska upprättas som ett juridiskt bindande avtal vilket också 
är den rådande, huvudsakliga uppfattningen i  Sverige och Europa. 

2.6.3   Väsentliga avtalselement 

Som ovan framgått krävs vissa väsentliga element för att en avtalsmodell ska 
kunna benämnas ”partnering”. Först och främst delas avtalet i regel upp i olika 
faser, för vilka olika avtal gäller. Partneringprojekt är därför varken rena 
utförande- eller totalentreprenader. Utformningen av fasindelningen kan se 
olika ut i olika partneringprojekt. Projekten kan dock delas in i två 
huvudsakliga faser, planering och projektering (fas 1) samt efterföljande 
projektering och utförande (fas 2), om än att man i vissa projekt väljer att dela 
upp dessa faser ytterligare. Fortsättningsvis kommer redogörelsen att utgå från 
en tvåfasindelning. Liksom vid en totalentreprenad kännetecknas partnering av 
att entreprenören involveras i ett tidigt skede och den första fasen brukar därför 
innefatta planering och projektering. Fördelen med att involvera entreprenören 
tidigt i processen är att entreprenören då kan bidra med värdefull praktisk 
kunskap som beställaren saknar.82 På så sätt kan projektet optimeras och 
således också den färdiga entreprenaden. I Sverige liknas detta skede ofta vid 
ett konsultarbete och ABK 09 brukar därför utgöra avtalsinnehåll. Syftet är att 
etablera en projektorganisation som lojalt kan förbereda ett optimalt utförande 
och överlämnande av entreprenaden. Efter utförandet av fas 1 brukar 
beställaren i regel ha en ensidig rätt att ingå avtal med entreprenören avseende 
fas 2, vilken vanligen innefattar själva utförandet av entreprenaden. En av 
fördelarna med att dela in projektet i olika faser är således att beställaren har en 
möjlighet att avstå från att ingå avtal med entreprenören avseende 
utförandefasen om resultaten och behållningarna av fas 1 inte motsvarar 

                                                
81 Berg, van den, Matton, Kamminga, Peter, Optimising Contracting for Alliances in 
Infrastructure Projects, International Construction Law Review, Vol. 23, No. 1, January 2006, 
s. 1. 
82 Mosey, David, Early Contractor Involvment in Building Procurement: Contracts, Partnering 
and Project Management, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, West Sussex, United Kingdom, 
2009, [cit. Mosey], s.7 och 152. 
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beställarens förväntningar. Det motiverar således parterna till ett gott samarbete 
under fas 1 och motverkar ett opportunistiskt beteende. Ett utkast för fas 2-
avtalet brukar utgöra kontraktshandling i avtalet hänförligt till fas 1, på så sätt 
medvetandegörs entreprenören om vilka risker m.m. denna har att förvänta sig 
under fas 2. Avtalsutkastet underlättar också förhandlingarna inför ett ingående 
av fas 2-avatalet.83  

Avtalet avseende fas 2 baseras vanligen på något av AB-avtalen men som 
ovan framgått, med betydande avsteg. Om utförandefasen ska utgöras av en 
totalentreprenad brukar entreprenaden, efter avrop för fas 2, i regel anses 
påbörjad under fas 1 vilket också föreskrivs i avtalet. Eftersom entreprenören 
redan agerat i egenskap av ”konsult” under fas 1 och varit delaktig i 
projekteringen skiljer sig kontraktshandlingarna sig från vad som normalt 
gäller vid en totalentreprenad. Istället för att beställaren beskriver vissa 
funktionskrav i kontraktshandlingarna baseras dessa på resultatet av den 
projektering som företagits under fas 1.    

Entreprenörens tidiga medverkan medför också ett ytterligare karaktäristiskt 
drag som särskiljer partnering från de mer traditionella avtalen. Eftersom 
entreprenören involveras tidigt i projektet, finns det sällan ett kvalitativt och 
detaljerat förfrågningsunderlag som möjliggör konkurrerande 
byggkostnadskalkyler. Vidare är ofta andra parametrar än lägsta kostnad, 
exempelvis sådana som relaterar till ett gott samarbete, av vikt för att 
partneringkonceptet ska fylla sin funktion.  De faktorer som läggs till grund vid 
anbudsvärderingen är därför av mer subjektiv karaktär vid partnering, 
upphandlingen sker på s.k. mjuka parametrar. Anbudsparametrarna kan 
exempelvis vara referensobjekt, entreprenörens organisation, miljö- och 
kvalitetscertifiering samt entreprenörens förmåga att främja samverkan.84   

Vid partnering ska också en gemensam organisation bildas för projektet, 
vilken ska bestå av företrädare för såväl entreprenören som beställaren. Syftet 
med organisationen är huvudsakligen att problem som uppstår ska betraktas 
som gemensamma och lösas på det sätt som är bäst för projektet. I samma linje 
ligger också ett annat viktigt avtalselement som består i att parterna ska 
genomföra relationsbyggande aktiviteter, också i syfte att främja en känsla av 
gemenskap och ”vi-förhållande”.  

                                                
83 Mosey, s. 34.  
84 Bjerle, s. 26. 
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Ytterligare vanligt förekommande avtalselement, också i syfte att främja 
samverkan, är ”öppna böcker” och ”konfliktslösningstrappa”. Öppna böcker 
innebär att parternas kostnadsredovisning i projektet är helt transparent och 
parterna har således full insyn i varandras bokföring och annan nödvändig 
information om kostnader. Konflikttrappan innebär i korta drag att en tvist i 
regel ska lösas på den nivå där den uppstått, och om enighet inte kan nås inom 
viss tid ska tvisten flyttas upp till nästa nivå inom projektorganisationen o.s.v. 
Denna tvistlösningsmodell skapar incitament att lösa konflikter så snabbt och 
på så låg nivå som möjligt.85 

Partneringprojektets utformning och uppbyggnad, bl.a. fasindelningen 
innefattat tidig entreprenörsverkan, påverkar i stor utsträckning prissättningen 
av entreprenaden. I partneringavtal används i regel därför en mer komplicerad 
ersättningsmodell än ren löpande räkning eller ett fast pris. Hur 
ersättningsmodellen utformas kommer att utredas och presenteras närmare i 
nästkommande kapitel.   

3   FAKTORER VID PRISSÄTTNING AV ENTREPRENADER – EN 

JÄMFÖRELSE AV ALTERNATIVA ERSÄTTNINGSMODELLER 

3.1   Allmänna utgångspunkter 

En fundamental skillnad mellan entreprenadavtal och andra onerösa avtal är att 
beställaren har getts en omfattande rätt att ändra entreprenörens åtagande efter 
avtalsslutet. Beställarens ändringsbefogenhet medför att arbeten i regel alltid 
tillkommer som inte förutsågs vid avtalsslutet och således inte omfattas av 
kontraktshandlingarna. Härav görs i AB-avtalen en uppdelning mellan sådant 
arbete som definieras i kontraktshandlingarna, s.k. kontraktsarbete, samt arbete 
som i förhållande till kontraktshandlingarna tillkommer, ändras eller avgår, s.k. 
ÄTA-arbete. Enligt AB-avtalen ska kontraktsarbeten och ÄTA-arbeten ersättas 
separat och man skiljer därför mellan kontraktssumma och entreprenadsumma. 
Enligt begreppsbestämningarna definieras kontraktssumma som i 
kontraktshandlingarna angiven ersättning för kontraktsarbetena, exklusive 
mervärdesskatt. Entreprenadsumman definieras som kontraktssumma med 
justering för tillägg och avdrag samt i förekommande fall belopp avseende 
indexreglering, allt exklusive mervärdesskatt. Kontraktssumman motsvarar 

                                                
85 Bjerle, s. 30 f. och Tvarnø, Konflikthåndtering af sager om fast ejendom og byggeri, s. 23 f. 
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således det pris för entreprenaden som bestäms vid avtalsslutet, och 
entreprenadsummen det slutliga priset för entreprenaden, efter dess 
färdigställande och med beaktande av ersättning för ÄTA-arbeten.  

AB-avtalen är primärt utformade för avtal på fast pris vilket lyser igenom i 
flera bestämmelser, i synnerhet bestämmelserna avseende ersättning.86 Vid 
avtal på löpande räkning har distinktionen mellan kontraktsarbeten och ÄTA-
arbeten inte lika stor betydelse för det slutliga priset på entreprenaden som vid 
fast pris, vilket beror på utformningen av ersättningsmodellen, varom mera 
nedan. Eftersom distinktionen mellan kontraktsarbeten och ÄTA-arbeten är 
djupt rotad i AB-avtalen och då jämförelsen även avser fast pris och 
partneringavtal, där åtskillnaden kan få stor betydelse, kommer jämförelsen 
nedan att delas upp utifrån denna indelning. I avsnitt 3.2–3.5 kommer 
huvudsakligen faktorer som är hänförliga till kontraktsarbetena att behandlas. 
Dessa bestämmelser kan exempelvis påverka priset genom att de förskriver en 
viss risk- och ansvarsfördelning mellan parterna eller vissa rättigheter och 
skyldigheter, exempelvis berättigar entreprenören till ersättning utöver 
kontraktssumman. Efter dessa avsnitt följer, i avsnitt fyra, en redogörelse för 
och jämförelse av prispåverkande bestämmelser som huvudsakligen är 
hänförliga till ÄTA-arbeten.  

Inledningsvis ska dock de avtalsformer som är föremål för jämförelsen; fast 
pris, löpande räkning, och incitamentsbaserad ersättning inom ramen för 
partneringavtal, att presenteras närmare.  

3.1.1   Fast pris 

Vid ersättningsmodellen fast pris kommer beställaren och entreprenören 
överens om en fast summa som ersättning för kontraktsarbetena. Modellen kan 
användas på såväl utförande- som totalentreprenader. Vid fast pris anger 
parterna vanligen också huruvida det fasta priset ska indexregleras eller ej. Det 
fasta priset inkluderar som huvudregel inte mervärdesskatt. Det går att utläsa 
av begreppsbestämningen ”kontraktssumma” i AB 04 samt av 6 kap. 8 § vilken 
stadgar att beställaren, utöver entreprenadsumman, ska utge därpå belöpande 
mervärdesskatt. Det är även fast praxis att priser anges exklusive moms.87  

Eftersom det fasta priset motsvarar ersättningen för kontraktsarbetena är 
priset för dessa således fastställt vid avtalsslutet. Det medför en förutsägbarhet 

                                                
86 Samuelsson, AB 04 – En kommentar, s. 353. 
87 Liman, Lars-Otto, Entreprenad- och konsulträtt, s. 41. 
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för beställaren avseende kostnaden för entreprenaden. Dock innehåller AB-
avtalen vissa bestämmelser som föreskriver att det fasta priset ska ändras i 
vissa situationer, på grund av omständigheter som inträffar efter avtalets 
ingående. En nackdel med ett fast pris är att den avsedda förutsägbarheten kan 
gå förlorad om det fasta priset, med stöd av dessa bestämmelser, ändras i 
beaktansvärd mån. En annan nackdel med ersättningsmodellen är att det kan 
föranleda entreprenören att vidta förbilligande åtgärder, exempelvis använda 
ett billigare material, för att hålla nere kostnaderna eftersom entreprenören som 
huvudregel inte är berättigad till någon ytterligare ersättning oavsett hur dyr 
entreprenaden blir. Det kan leda till ett sämre slutresultat, till nackdel för 
beställaren. Ytterligare en nackdel med ersättningsformen är att omfattningen 
av kontraktsarbetena, som ovan framgått, sällan motsvarar de arbeten som i 
slutändan utförts vid färdig entreprenad; ÄTA-arbeten tillkommer. Det medför 
att användningen av fast pris ofta leder till s.k. ÄTA-krig, där entreprenören 
och beställaren tvistar om vad som ingick i de ursprungliga kontraktsarbetena 
och vad som således ska ersättas av kontraktssumman.88  

3.1.2   Löpande räkning 

Den andra grundläggande ersättningsmodellen i AB och ABT och i förhållande 
till fast pris, i motsatt ände på skalan över ersättningsmodeller, är löpande 
räkning. Ersättningsmodellen kan, liksom fast pris, användas på såväl 
utförande- som totalentreprenader. I motiven till AB 72 föreskrivs att 
kontraktssumman kan bestämmas på olika sätt och att de vanliga 
ersättningsformerna är fast pris och löpande räkning, vilka ryms inom 
stadgandets tillämpningsomfång.89 Detta stämmer dock inte överens med 
begreppsbestämningarna i AB-avtalen eftersom någon kontraktssumma inte 
anges i kontraktshandlingarna vid avtal på löpande räkning. Entreprenören får 
nämligen i sådana avtal betalt för sina verifierade självkostnader och priset för 
entreprenaden växer således fram löpande under arbetets utförande.  Det 
medför en flexibilitet för parterna att ingå avtal och påbörja utförandet i ett 
mycket tidigt skede.  

Utöver ersättning för verifierade självkostnader har entreprenören rätt till 
ytterligare ersättning i form av ett procentuellt påslag på andra kostnader, s.k. 
entreprenörsarvode. Enligt 6 kap. 9 § p. 2 AB 04 och ABT 06 inbegrips i 

                                                
88 Liman, s. 47. 
89 Se Motiv AB 72, 1988, s. 171. 
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entreprenörsarvodet vinst samt kostnader för räntor och centraladministration 
med beaktande av eventuella årsomsättningsrabatter.90 Grunderna för beräkning 
av entreprenörsarvodet medför att arvodet blir högre ju högre entreprenörens 
självkostnader är. Det medför att ersättningsmodellen innehåller ett för 
beställaren oförmånligt incitament för entreprenören att bygga en dyr 
entreprenad. I 6 kap. 10 § AB 04 och ABT 06 föreskrivs dock att 
entreprenören, vid tillämpning av självkostnadsprincipen, ska fullgöra sin 
uppgift så att beställaren erhåller bästa tekniska och ekonomiska resultat. 
Vidare ska entreprenören vid upphandling av material, vara eller 
underentreprenad såvitt möjligt infordra anbud från flera leverantörer eller 
entreprenörer. Huruvida entreprenören handlar enligt dessa föreskrifter, i 
synnerhet den förra, torde däremot i praktiken ofta vara svårt att fastställa. Svea 
hovrätt har fastställt att entreprenören inte behöver visa att priset är skäligt vid 
avtal på löpande räkning.91 Att entreprenören erhåller ersättning för sina 
självkostnader innebär dock att incitamentet att slarva med kvaliteten minskar, 
eftersom entreprenören inte kan erhålla några egengynnande 
kostnadssänkningar genom att hålla nere utgifterna.92    

För att beställaren ska kunna ha en någorlunda uppfattning om vad 
entreprenörens självkostnader grundas på har beställaren rätt att granska 
samtliga originalverifikationer för entreprenörens självkostnader, undantaget 
kostnader som innefattas i entreprenörsarvodet, kap. 6 § 10 AB 04 och ABT 
06. 

3.1.3   Partneringavtal 

I partneringavtal kan samtliga ersättningsmodeller och deras mellanformer 
användas. Vidare brukar olika ersättningsmodeller tillämpas för de olika 
faserna i partneringavtalet, vilka beskrivits ovan under kapitel 2.6.3.  
 
Fas 1 
Som ovan framgått baseras fas 1 vanligen på ABK 09. Enligt 6 kap. 1 och 2 §§ 
ABK 09 kan ersättningen bestå av dels rörligt, dels fast arvode. Därutöver kan 
parterna avtala om att särskild ersättning ska utgå för vissa kostnader enligt 6 
kap. 5 § ABK 09.  I Sverige förekommer båda ersättningsformerna. När ett fast 
arvode avtalas brukar det däremot i regel utgöra ett fast månatligt arvode 
                                                
90 Liman, s. 45. 
91 Svea hovrätts dom 2016-03-10 i mål T 10408-14. 
92 Liman, s. 55.  
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istället för en total summa, eftersom kontraktiden ofta är obestämd. Vidare 
förekommer att arvodet bestäms till ett lägre belopp än marknadsmässig 
ersättning för motsvarande arbete. Motivet bakom ett sådant förhållningssätt är 
att entreprenören inte ska kunna erhålla någon större vinst under fas 1, vilket 
ska medföra att beställaren bygger upp ett förtroende för entreprenören och 
således även fortsätta samarbetet under fas 2. Skillnaden mellan avtalat arvode 
och marknadsmässig ersättning kan eventuellt utgå som en bonus vid 
avropande av fas 2.93 Om samarbetet inte faller väl ut och därför avslutas i 
förtid, kan entreprenören gå med förlust ur projektet. Det kan således motivera 
entreprenören att prestera ett gott arbete under den första fasen. Vissa anser 
dock att en sådan modell hämmar partneringkonceptet och förespråkar att 
ersättningen ska utgöras av ett löpande arvode. Ett argument för ett löpande 
arvode är att entreprenörens ersättning inte behöver begränsas eftersom 
ersättningen under fas 1 ändå motsvarar en så liten del av den totala 
projektkostnaden. 

 
Fas 2 
Vad gäller entreprenörens ersättning för fas 2 tillämpas vanligen 
ersättningsmodeller som innebär större avsteg från standardavtalen jämfört 
med motsvarande avsteg från ABK 09 avseende fas 1. Samtliga 
ersättningsmodeller kan tillämpas i partneringavtal men i Sverige är 
ersättningsmodellen vanligen baserad på löpande räkning, men med den 
skillnaden att den i regel kombineras med någon form av incitament. Förutom 
inbyggda incitament skiljer sig ersättningsformen från ren löpande räkning 
genom att vissa kostnadsslag ofta är undantagna från självkostnadsprincipen 
och i stället ersätts med ett fast pris. I regel brukar den huvudsakliga delen av 
entreprenörens självkostnader omfattas av den rörliga delen och endast 
kostnader för vilka parterna vill åstadkomma en förenklad debitering och 
kontroll ersätts med ett fast pris, exempelvis kostnader för organisation. Det är 
här viktigt att tydligt ange vilka kostnader som ska ingå i respektive del. Om 
beställaren vill uppnå viss förutsägbarhet avseende ersättningen till 
entreprenören kan parterna även avtala om ett takpris, vilket vanligen innebär 
att entreprenören inte är berättigad till ersättning överstigande takpriset. 94  

                                                
93 Bjerle, s. 69. 
94 Bjerle, s. 91 och 97. 
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Vad gäller incitamentet i avtalen består det i regel av en avtalad riktkostnad. 
När projektet är avslutat jämförs den avtalade riktkostnaden med 
entreprenörens faktiska kostnader som har ersätts enligt löpande räkning. 
Kontraktet bör tydligt ange när denna jämförelse ska ske. Entreprenören 
erhåller sedan ett procentuellt pålägg alternativt ett procentuellt avdrag på 
differensen mellan dessa kostnader beroende på om entreprenörens 
självkostnader överskridit eller underskridit den avtalade riktkostnaden. På så 
sätt fungerar incitamentet dels som ”morot”, dels som ”piska” för 
entreprenören. Syftet med modellen är således att motivera entreprenören att 
arbeta tids- och kostnadseffektivt och optimera den slutliga entreprenaden. 
Genom att ersättningsmodellen i grunden är löpande räkning erhåller parterna 
fördelarna med löpande räkning samtidigt riktkostnaden medför viss 
förutsägbarhet för beställaren och motiverar entreprenören att försöka 
underskrida, eller i vart fall hålla sig inom, den avtalade riktkostnaden. I 
svenska partneringavtal ska riktkostnaden i regel avse parternas bedömning av 
entreprenörens kostnader för att utföra entreprenaden samt med tillägg av de 
risker som parterna har bestämt ska ingå i riktkostnaden.95 I utländska avtal ska 
riktkostnaden däremot vanligen beräknas på mer än endast entreprenörens 
uppskattade kostnader. I exempelvis det danska partneringavtalet anpassat för 
totalentreprenader ska budgeten (jfr riktkostnaden)  omfatta samtliga kostnader 
för projektet, inkluderat kostnader för såväl beställaren som för 
totalentreprenören själv.96 Givetvis ska riktkostnaden då också jämföras med 
samtliga, faktiska kostnader i projektet.97 Att låta riktkostnaden motsvara den 
uppskattade kostnaden för hela projektet kan vara fördelaktigt genom att det 
motiverar entreprenören att verka för kostnadseffektivitet i hela projektet, 
eftersom att denne då gynnas av att såväl hålla sina egna som övriga kostnader 
nere. En sådan ordning torde därför främja samverkan. En nackdel är däremot 
att det, jämfört med en riktkostnad som bara omfattar entreprenörens 
kostnader, kräver mer arbete för att fastställa riktkostnaden, vilket kan vara 
relativt svårt i ett tidigt skede. Att beakta är vidare att den riskavsättning som 
sätts av inom ramen för riktkostnaden, blir gemensam för hela projektet. Hur 
risken fördelats får därför avgöras genom att dels se till storleken på den 
gemensamma riskavsättningen, dels hur under- respektive överskridande av 
riktkostnaden är procentuellt fördelad. 
                                                
95 Bjerle, s. 90 ff. 
96 Parneringaftale (Totalentreprisemodellen), punkten 6.2-4. 
97 Parneringaftale (Totalentreprisemodellen), punkten 6.2-4. 
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Att gemensamt fastställa en riktkostnad samt identifiera risker under den 
första fasen, är naturligtvis mer tids- och kostnadskrävande för parterna jämfört 
med att entreprenören ersätts på löpande räkning eller att denne, genom anbud, 
lämnar ett fast pris. Att gemensamt ta fram en uppskattad kostnad samt 
identifiera risker är därför framförallt lönsamt i större, komplexa entreprenader 
där parternas arbete under den första fasen ger lönsamhet senare i projektet. Att 
använda sig av en riktkostnad kan däremot också vara motiverat även i mindre 
entreprenader för att främja ett effektivt och väl utfört arbete, förutsatt att 
riktkostnaden i det enskilda fallet är någorlunda enkel att uppskatta samt att 
riskerna är förhållandevis lätta att identifiera. Om det efter projektets 
genomförande visar sig att riktkostnaden var ogrundad och ”slarvigt” fastställd 
kan det föranleda oenigheter och syftet med riktkostnaden gå om intet. Vidare 
kan den vinning som uppnås med en riskidentifiering vara låg i förhållande till 
den tid och kostnad som sådant arbete kräver i mindre entreprenader, där 
antalet risker är relativt få.  

Riktkostnaden ska dock justeras under vissa förutsättningar under avtalets 
gång. Det är dock viktigt att hålla i minnet att riktkostnaden endast är ett 
jämförelsebelopp; de situationer som justerar riktkostnaden är inte synonymt 
med en rätt till ytterligare ersättning för entreprenören. Riktkostnaden kan i 
många delar kan liknas vid ett fast pris. När parterna ska bestämma i vilka 
situationer riktkostnaden ska justeras kan de därför utgå från de situationer som 
enligt AB-avtalen berättigar entreprenören till ytterligare ersättning utöver det 
fasta priset. Inte alla sådana situationer bör dock föranleda en ändring av 
riktkostnaden. Det finns ett naturligt samband mellan i vilka situationer 
riktkostnaden justeras och riktkostnadens storlek. Desto färre 
justeringssituationer, desto högre blir riktkostnaden eftersom entreprenören då 
måste ta höjd för vissa situationer där riktkostnaden inte justeras.  I vilka 
situationer riktkostnaden vanligtvis justeras kommer att framgå nedan under 
avsnitt 3.2–4.5. I det danska partneringavtalet utformat för totalentreprenad ska 
riktkostnaden däremot endast ändras i de fall beställaren ändrar omfattningen 
av kontraktsarbetena genom tillkommande eller avgående arbeten.98 Det kan 
förklaras genom att jämförelsebeloppet i detta fall omfattar samtliga kostnader 
i projektet vilket innebär att parterna inte behövt bestämma vilka av 
entreprenörens risker som ska beaktas genom riskavsättning inom ramen för 
riktkostnaden. I vissa engelska avtal föreskrivs dock att riktkostnaden ska 
                                                
98 Parneringaftale (Totalentreprisemodellen), punkten 6.4.  
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ändras i vissa ytterligare fall, trots att riktkostnaden motsvarar en uppskattning 
av samtliga kostnader i projektet. I sådant fall kommer de omständigheter som 
parterna avtalar ska föranleda en ändring av riktkostnaden, således att vara 
risker som uteslutande bärs av beställaren. Om ändringar av riktkostnaden inte 
föreskrivs kommer risken för att oförutsedda omständigheter inträffar, således 
bäras av parterna gemensamt och utifrån den avtalade procentuella 
fördelningen avseende underskridande/överskridande av riktkostnaden.   

Riktkostnaden ska fastställas i slutet av fas 1 men redan i avtalsutkastet för 
fas 2 bör det framgå vilka risker som ska finnas medräknade i riktkostnaden 
samt under vilka förutsättningar riktkostnaden kan justeras under 
utförandefasen. Det medför att entreprenören ges de bästa förutsättningarna för 
att utföra ett effektivt kalkylarbete och en god riskinventering under 
planerings- och projekteringsarbetet vilket minskar risken för tvister under 
utförandefasen och således ökar chanserna för ett framgångsrikt projekt.99 

Eftersom entreprenörens huvudsakliga ersättning är hänförlig till fas 2, 
kommer analysen nedan framförallt att behandla sådan ersättning.    

3.2   Omfattningen av kontraktsarbetena 

3.2.1   Kontraktshandlingarna  

Vad som utgör omfattningen av kontraktsarbetena framgår redan av den första 
bestämmelsen i AB-avtalen. I 1 kap. 1 § 1 st. AB 04 och ABT 06 föreskrivs att 
omfattningen av kontraktsarbetena bestäms av kontraktshandlingarna. Av 
begreppsdefinitionerna i AB-avtalen går det att utläsa att det således är 
kontraktet jämte handlingar som är fogade till detta eller som i någon av dessa 
är gällande före entreprenaden, som definierar entreprenörens åtagande och vad 
som således omfattas av kontraktssumman. Eftersom entreprenader är 
komplexa beskrivs entreprenörens åtagande i en mängd handlingar vilka, enligt 
1 kap. 2 § AB 04 och ABT 06, som utgångspunkt förutsätts komplettera 
varandra. I avtalet brukar därför förutom avtalet, även tillämpligt standardavtal, 
administrativa föreskrifter, entreprenörens beställning, anbudshandlingar, 
förfrågningsunderlag samt beskrivningar och ritningar m.m. tas upp. 
Innebörden av den första bestämmelsen skiljer sig dock beroende på om det är 
AB eller ABT som är tillämpligt samt om entreprenaden ska utföras som 
partnering. Vid en utförandeentreprenad innebär stadgandet att entreprenörens 

                                                
99 Bjerle, s. 62 och s. 90 ff. 
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åtagande endast omfattar sådant som uttryckligen angivits på beskrivningar och 
ritningar m.m. Vid en totalentreprenad däremot, behöver kontraktshandlingarna 
endast definiera slutproduktens avsedda funktion eftersom funktionsansvaret 
åvilar entreprenören. Vid en utförandeentreprenad kan beställaren därför sägas 
ha ett större ansvar och således bära en högre risk för att kontraktshandlingarna 
uttömmande definierar den avsedda slutprodukten. Vid en totalentreprenad 
däremot, blir beställarens ansvar och risk följaktligen mindre eftersom 
kontraktshandlingarna endast behöver beskriva slutproduktens funktion. Att de 
ritningar och beskrivningar som sedan gäller för utförandet, inte definierar 
slutprodukten i dess helhet minskar inte entreprenörens åtagande och lastar 
således inte beställaren.100   

I partneringavtal förhåller det sig dock något annorlunda eftersom partnerna 
tillsammans ska planera och projektera fram slutprodukten under den första 
fasen. De kontraktshandlingar som ligger till grund för det första avtalsslutet 
avseende fas 1 har därför begränsad betydelse och förutom kontraktet, 
tillämpligt standardavtal och avtalsutkast för fas 2 brukar 
kontraktshandlingarna endast omfatta programhandlingar (översiktliga och 
preliminära projekteringshandlingar). I partneringavtal är det således inte 
nödvändigt att beställaren inför avtalsslutet för fas 1 arbetar fram tydliga 
beskrivningar och ritningar för åtagandet och inte heller behöver denne se till 
att handlingarna tydligt beskriver slutproduktens funktion.  

Kontraktahandlingarna i avtalet avseende fas 2 skiljer sig också från vad 
som normalt gäller vid rena total- och utförandeentreprenader. Eftersom 
kontraktshandlingarna har arbetats fram av parterna gemensamt under den 
första fasen finns ofta varken förfrågningsunderlag eller anbud bland 
kontraktshandlingarna. Inför utförandet av entreprenaden är det dock 
föredömligt om parterna kommer överens om vem ska ta över ansvaret för de 
handlingar som projekterats fram under fas 1 och som ska gälla för utförandet, 
eftersom standardavtalen är dåligt utformade för ett delat ansvar. Om 
entreprenören ska ta över ansvaret är det därför lämpligt att basera fas 2-avtalet 
på ABT och följaktligen AB om ansvaret istället ska åvila beställaren.101  

I danska partneringavtal föreskrivs dock att parterna (genom 
projektledningen) gemensamt ansvarar för att kontinuerligt se till att processen, 
projekteringen och utförandet genomförs med utgångspunkt i en klar 

                                                
100 Johansson, s. 106 f.  
101 Bjerle, s. 58 och s. 74 ff.  
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arbetsfördelning. I avtalen föreskrivs vissa arbetsuppgifter som åvilar 
beställaren, respektive entreprenören samt ett delat ansvar för andra. 
Entreprenören bär ansvaret för att ta fram aktuella handlingar under såväl fas 1 
som fas 2 och ansvarar vidare för deras riktighet.102 Genom en sådan 
uppdelning kan problematiken med ett delat ansvar undvikas men med ett 
bibehållet samarbete för att optimera entreprenaden. En klar riskfördelning 
redan under den första fasen medför att entreprenören inte riskerar att 
överrumplas av ett misstag som begåtts av beställaren. Fördelen med ett delat 
ansvar kan däremot vara att det främjar att beställaren är  mer engagerad. 
Eftersom det är beställaren som ska erhålla den slutliga produkten torde dock 
risken för att denne inte medverkar till att optimera entreprenaden vara mycket 
liten.    

Utgångpunkten är, som framgått ovan, att entreprenörens åtagande bestäms 
av kontraktsarbetena. Förutom dessa arbeten kan dock vissa ytterligare arbeten 
ingå enligt AB och ABT. För utförandeentreprenader gäller enligt 1 kap. 1 § 2 
st. AB 04 att entreprenörens åtagande även omfattar sådana detaljarbeten som, 
utan att vara särskilt angivna i kontraktshandlingarna, uppenbarligen är 
avsedda att utföras utan tillägg till kontraktssumman. Med s.k. detaljarbeten 
avses arbeten som vid en objektiv bedömning uppenbarligen ska ingå i 
åtagandet, utan att särskilt anges. Arbetena ska vara av mindre betydelse och 
inte rubba entreprenörens kalkyl. Det innebär således att detaljarbetena har en 
liten påverkan på priset för entreprenaden. Vid totalentreprenader gäller 
däremot, enligt 1 kap. 1 § 3 st ABT 06, att entreprenören, för det fall 
kontraktshandlingarna inte utvisar krav eller utfästelser, ska utföra arbetena så 
att de motsvarar vad som kan fordras med hänsyn till den planerade 
användning som beställaren redovisat för entreprenören. Entreprenören ska då 
göra en objektiv utfyllnad av kontraktshandlingarna utifrån fackmässiga 
grunder. Risken för att beställaren inte föreskrivit krav eller utfästelser för viss 
del av entreprenaden medför således inte att sådant arbete inte omfattas av 
entreprenörens åtagande.103 Denna föreskrift är därför viktig att entreprenören 
har i åtanke när en totalentreprenad prissätts.   

                                                
102 Se bl.a. Partneringaftale (Totalentreprisemodellen), punkterna 5 och 9.  
103 Johansson, s. 121 f.  
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3.2.2   Rangordning av kontraktshandlingar 

Eftersom entreprenörens åtagande definieras av en mängd kontraktshandlingar 
finns det vissa bestämmelser och principer som föreskriver i vilken ordning 
uppgifter ska gälla i de fall det förekommer motstridigheter. 1 kap. 3 § AB 04 
och ABT 06 stadgar att om olika handlingar innehåller motstridiga uppgifter, 
gäller uppgiften i den handling vilken rangordnas högst i den lista som 
föreskrivs i bestämmelsen. Bestämmelsen kan sägas bygga på omvända 
tidsföljdens princip och innebär att senare upprättade handlingar tar över 
handlingar som är upprättade tidigare. För totalentreprenader gäller vidare att 
vid motstridighet mellan funktionskrav i förfrågningsunderlag och redovisad 
funktion eller teknisk lösning i anbudshandling ska funktionskravet i 
förfrågningsunderlaget gälla före uppgift i anbudshandlingarna. Denna regel 
motiveras av att det normalt inte ska åligga beställaren att ta ställning till 
huruvida redovisade tekniska funktioner eller tekniska lösningar i 
anbudshandlingarna uppfyller funktionskrav i förfrågningsunderlaget samt att 
beställaren inte ska behöva bedöma varje detalj i anbudshandlingarna.104   

Vad gäller partneringavtal har rangordningsbestämmelsen betydelse men 
kan dock sägas innebära ett mindre ”ansvar” jämfört med vid rena utförande- 
och totalentreprenader eftersom många av de handlingar som rangordnas i 1 
kap. 3 § inte föreligger i ett partneringavtal.105 Oavsett vem som ska bära 
ansvaret för samspelta och uttömmande handlingar för utförandet, medför det 
faktum att handlingarna i regel är mindre till antalet i partneringavtal, att risken 
för felaktiga antaganden kan anses minska. Om det görs avsteg från 
rangordningslistan i AB/ABT är det dock viktigt att föreskriva att 
kontraktshandlingarna ska gälla i den ordning i vilka de upptas om 
motstridigheter förekommer.106 

I 1 kap. 4 § finns ytterligare en bestämmelse som tar sikte på hur 
motstridiga uppgifter som förekommer i en och samma handling och som 
tillhandahållits av beställaren ska rangordnas. I rena utförandeentreprenader, 
där handlingarna tillhandahålls av beställaren, gäller principen om lägsta 
kostnad när en motstridighet förekommer i samma handling eller grupp av 
handlingar. För totalentreprenader, där beställaren i regel bara upprättar 
förfrågningsunderlaget, gäller att om motstridande uppgifter förekommer däri 

                                                
104 Se kommentaren till 1 kap. 3 § ABT 06.  
105 Bjerle, s. 75. 
106 Bjerle, s. 76. 



39 
 

gäller den uppgift som medför lägsta kostnad för entreprenören. I 
partneringavtal som baseras på ABT brukar föreskrivas att 1 kap. 4 § inte ska 
gälla eftersom det i regel inte föreligger ett traditionellt förfrågningsunderlag.107 

3.2.3   Inverkan på prissättningen och ersättningsmodeller 

Som framgår ovan innebär det en risk för den som bär ansvaret för att 
uppgifterna i handlingarna är korrekta och samordnade, eftersom denna part får 
svara för eventuella felaktigheter. Ansvarsfördelningen påverkar således priset 
för entreprenaden. Vid en utförandeentreprenad, där beställarens ansvar för 
handlingarnas riktighet kan sägas vara mer långtgående jämfört med vid en 
totalentreprenad måste beställaren känna sig relativt säker på informationen 
som denne tillhandahållit för att ett fast pris ska vara fördelaktigt. Om 
entreprenören inte har erhållit entydig och fullständig information blir det svårt 
att kalkylera fram ett korrekt fast pris. Om beställaren inte definierat 
slutprodukten tillräckligt väl löper beställaren vid ett fast pris och 
utförandeentreprenad också en risk att vissa arbeten som denne har för avsikt 
att få utförda, inte finns beskrivna i kontraktshandlingarna. I sådant fall 
omfattas de inte av kontraktsarbetena och följaktligen ingår arbetet inte heller i 
det fasta priset, kontraktssumman. I ett sådant fall förlorar beställarens syfte 
och nytta med det fasta priset, förutsägbarheten, sin verkan. Om beställaren 
inte vill lägga ned den tid och de resurser som krävs för att fördelarna med ett 
fast pris ska få genomslag, kan löpande räkning istället vara en mer lämplig 
ersättningsform. Eftersom entreprenören vid löpande räkning erhåller 
ersättning för sina självkostnader finns ingen egentlig bestämd kontraktssumma 
för kontraktsarbetena. Vid löpande räkning har beställaren därför större 
möjlighet att bygga efter ”pekmetoden”, vilket innebär att beställaren under 
arbetets utförande kan instruera entreprenören hur denne vill få arbetet utfört 
och på så sätt bestämma omfattningen av entreprenörens åtagande.   108 Även om 
kontraktshandlingarna inte har samma direkta inverkan på kontraktssumman 
vid löpande räkning, definierar det fortsatt kontraktsarbetena. Vad som 
omfattas av kontraktsarbetena har betydelse för andra bestämmelser som 
indirekt påverkar priset, vilket kommer att behandlas nedan. Trots att det rör 
sig om löpande räkning kan därför kontraktshandlingarna påverka priset på 
entreprenaden.  
                                                
107 Bjerle, s. 75. 
108 Byggandets Kontraktskommitté, Ersättningsformer för entreprenader, tryckår 2009:8, [cit. 
BKK, Ersättningsformer för entreprenader] s. 1 f. och s. 4 f. 
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Vid en totalentreprenad där det, som ovan framgått, istället är entreprenören 
som bär funktionsansvaret och beställaren endast bär risken för att 
kontraktshandlingarna uttömmande beskriver den avsedda funktionen, anser 
jag att det är större sannolikhet för att det fasta priset som entreprenören 
kalkylerat fram stämmer någorlunda överens med den slutliga ersättning som 
beställaren ska utge till entreprenören. Löpande räkning kan vara fördelaktigt i 
de fall beställaren inför avtalsslutet vill ha stor flexibilitet avseende 
slutproduktens utformning och ha möjlighet att på ett smidigt sätt ändra 
entreprenörens åtagande under utförandet av entreprenaden.109 

Vad gäller partneringavtal torde det faktum att parterna tillsammans tar 
fram handlingarna under den första fasen öka sannolikheten för att 
handlingarna korrekt och uttömmande beskriver den avsedda slutprodukten. Ur 
denna synpunkt torde därför partneringavtal vara mycket gynnsamt för 
entreprenaden. Entreprenören kan då bidra med värdefull praktisk kunskap 
samtidigt som beställaren är kvar i processen och säkerställer att projekteringen 
motsvarar det förväntade resultatet. Nackdelen med att parterna arbetar 
gemensamt med projekteringen under den första fasen är att det kan uppstå 
oklarheter vem som svarar för respektive framtagen handling. Det är därför 
viktigt att se till att ansvaret för handling är tydligt fördelat.  

3.3   Förutsättningar för entreprenadens utförande – ansvar för uppgifter 

3.3.1   Kalkylerbara förhållanden 

Vad gäller parts ansvar för uppgifter gäller som en allmän grundprincip i AB 
och ABT att den part som tillhandahållit uppgifter, undersökningsmaterial och 
tekniska lösningar svarar för deras riktighet, 1 kap. 6 § AB 04 och ABT 06. HD 
fastställde i mål NJA 2009 s. 388 att detta gäller oavsett entreprenadform.110 
Vad gäller bestämmelsens tillämplighet i partneringavtal brukar den i regel 
avtalas bort i avtalet för fas 1 eftersom parterna då tillsammans tar fram de 
handlingar som ska gälla under utförandefasen. Att den part som tillhandahållit 
uppgift m.m. ska svara för dess riktighet, passar därför dåligt in för den första 
fasen. En annan lösning som förekommer är att bestämmelsen lämnas 
oförändrad men att parterna delar på ansvaret efter en förutbestämd procentsats 

                                                
109 BKK, Ersättningsformer för entreprenader, s. 5. 
110 I målet var föregångaren till AB 04, AB 72, tillämpligt på parternas avtal. Entreprenören 
hade dock ett visst projekteringsansvar och ansågs därför ha ett funktionsansvar för 
motsvarande del p.g.a. bestämmelsen i 1 kap. 6 §.   
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om partnerna inte kan fastställa vem som lämnat den felaktiga uppgiften.111 Om 
uppgifter under den andra fasen och vid utförandet av arbetet visar sig vara 
felaktiga brukar det i regel vara en sådan omständighet som påverkar 
riktkostnaden. Någon explicit reglering av 1 kap. 6 § AB 04 eller ABT 06 
brukar således inte föreskrivas utan ansvarsfördelningen avseende lämnade 
uppgifter framgår istället indirekt av bestämmelser gällande 
riktkostnadsregleringar.112 

Som ovan framgått har de danska partneringavtalen fortsatt den ordning att 
den part som tillhandahållit en handling svarar för dess riktighet. I 
partneringprojekt är det däremot ofta vanligt att beställaren anlitar tekniska 
konsulter som i vissa fall ska godkänna de handlingar som entreprenören tar 
fram. Trots att avtalen utgår från en tydlig ansvarsfördelning för fas 1 kan det 
därför uppstå tvivel huruvida beställaren då övertar ansvaret efter ett sådant 
godkännande. En svår gränsdragning blir då att bestämma om en handling är 
att betrakta som tillhandahållen av entreprenören eller om det snarare är att 
betrakta som någon typ av förslag för vilket beställaren ansvarar. I dansk 
litteratur har framförts att ett sådant godkännande inte medför en förflyttning 
av ansvaret när entreprenören, inom ramen för en totalentreprenad, bär ett 
funktionsansvar, men att det i andra fall är oklart huruvida ett sådant 
godkännande befriar entreprenören från ansvar. För att undvika framtida 
meningsskiljaktigheter är det därför föredömligt att tydligt reglera huruvida ett 
godkännande medför att beställaren övertar ansvaret.113  

För totalentreprenader finns ytterligare en bestämmelse avseende lämnande 
uppgifter som tar sikte på de fall när beställaren tillhandahållit en teknisk 
lösning. I 1 kap. 8 § ABT 06 föreskrivs att om beställaren föreskrivit eller på 
annat sätt fordrat viss teknisk lösning, ska utförande enligt lösningen anses 
uppfylla kontraktsenliga fordringar. Vidare gäller dock som huvudregel att 
entreprenören ansvarar för att entreprenaden i övrigt uppfyller kontraktsenliga 
fordringar. Stadgandet innebär, enligt kommentaren till bestämmelsen, att 
entreprenören inte har ett funktionsansvar utan enbart ett utförandeansvar i de 
avseenden beställaren föreskrivit tekniska lösningar. Den andra meningen i 
bestämmelsen innebär dock att det i entreprenörens åtagande ingår att anpassa 
sina lösningar till vad beställaren föreskrivit. Det innebär således att 

                                                
111 Bjerle, s. 77.  
112 Bjerle, s. 78 och 93. 
113 Hansen, Ole, Entrepriseretlige mellemformer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 
Köpenhamn, 2013, s. 204 f.  
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entreprenören ska utreda följderna av beställarens krav på viss teknisk lösning 
avseende entreprenaden i övrigt. Entreprenörens ansvar i denna del utgår från 
kraven på fackmässighet. I partneringavtal passar, som ovan framgått, sådana 
här typer av bestämmelser sämre i fas 1-avtalet eftersom parterna där 
tillsammans tar fram uppgifter och lösningar. För fas 2 brukar bestämmelsen 
avtalas bort och istället brukar entreprenören, inom ramen för 
ansvarsfördelningen, ta över beställarens ansvar för att tekniska lösningar som 
beställaren tillhandahållit uppfyller gällande funktionskrav.114   

Ytterligare en bestämmelse som tar sikte på parternas ansvar för uppgifter 
är 1 kap. 7 § AB 04 och ABT 06. I första meningen föreskrivs att 
entreprenören förutsätts innan anbud lämnas ha skaffat sig den kännedom om 
arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse för bedömningen av vad 
som erfordras för kontraktsarbetenas utförande. För utförandeentreprenader 
innebär stadgandet att entreprenörens undersökning endast omfattar sådana 
uppgifter om förhållanden som kan erhållas genom besök på platsen. Vid detta 
platsbesök kan entreprenören göra viktiga iakttagelser som bidrar till att 
entreprenören kan få en uppfattning avseende omfattningen och således också 
kostnaderna för dennes åtagande.115 Vidare gäller att om det vid entreprenörens 
platsbesök visar sig att uppgift som beställaren lämnat inte är riktig så har 
beställaren ändå ansvar för uppgiftens riktighet i enlighet med vad som 
föreskrivs i 1 kap. 6 § AB 04 och ABT 06.  

När det gäller totalentreprenader för vilka ABT är tillämpligt sträcker sig 
entreprenörens undersökningsplikt sig längre jämfört med vad som gäller enligt 
AB. I 1 kap. 7 § 1 st. 2 men. ABT 06 föreskrivs nämligen att entreprenören 
före angivande av anbud, i skälig omfattning, förutsätts ha skaffat sig 
kännedom om andra förhållanden av betydelse för sitt anbud. I kommentaren 
till bestämmelsen anges att denna utsträckta undersökningsplikt jämfört med 
AB beror på att entreprenörens åtagande även omfattar projektering i 
totalentreprenader. Vidare anges att ”i skälig omfattning” ska tolkas med 
utgångspunkt i kravet på fackmässighet och med beaktande av 
omständigheterna i det enskilda fallet. Entreprenörens undersökningsskyldighet 
i anbudsskedet omfattar således såväl uppgifter om förhållanden som kan 
erhållas på platsen som andra förhållanden som är av betydelse för 
entreprenörens anbud. Liksom vid en utförandeentreprenad enligt AB gäller 

                                                
114 Bjerle, 77 f. 
115 Liman, s. 93. 
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dock att entreprenörens undersökningsplikt normalt inte omfattar demontering, 
förstörande åtgärder eller markundersökningar.116 

I partneringavtal brukar giltigheten av bestämmelsen, liksom 1 kap. 6 §, inte 
regleras uttryckligen utan istället framgå genom att den vanligtvis är en sådan 
omständighet vilken ska föranleda en ändring av riktkostnaden.117  

3.3.2   Icke kalkylerbara förhållanden  

Komplexiteten vid utförande av entreprenader medför att det vid avtalsslutet 
föreligger sådana förhållanden vilka parterna inte kan erhålla full kännedom 
om och som således inte är kalkylerbara. Markförhållanden är ett typexempel. 
Vad som ska gälla i sådana förhållanden stadgas i 1 kap. 8 § AB 04 respektive 
1 kap. 9 § ABT 06. I bestämmelserna föreskrivs att om det vid tiden för 
angivande av anbud saknas uppgifter som avser arbetsområdet eller det område 
som berörs av entreprenaden ska förhållandena antas vara sådana som kunnat 
förutsättas vid en fackmässig bedömning. I kommentaren förtydligas att 
bestämmelsen endast tar sikt på uppgifter om förhållanden som föreligger vid 
tidpunkten för anbudets angivande och således inte gäller för senare inträffade 
förhållanden. HD uttalade i mål NJA 2015 s. 3118 att 

”En fackmässig bedömning enligt AB 04 kap. 1 § 8 innefattar en 
genomgång av tillgängligt underlag, varvid de risker som kan påverka 
utförandet av kontraktsarbetena ska identifieras. Ett led i denna 
genomgång är att överväga sannolikheten för att ett visst förhållande 
föreligger som kan påverka valet av arbetsmetod och därmed även 
kostnaderna för kontraktsarbetena. Det krävs då inte att 
anbudsgivaren ska beakta alla risker som är tänkbara i den aktuella 
situationen. I kravet på fackmässighet kan alltså inte tolkas in att 
anbudsgivaren ska förutsätta ett visst förhållande, som kan medföra 
högre kostnader för utförandet av kontraktsarbetena, enbart av det 
skälet att bedömningsunderlaget indikerar att förhållandet möjligen 
föreligger.”  

och vidare att  

“Av samma skäl ska anbudsgivaren inte heller behöva utgå från att ett 
visst förhållande föreligger, när sannolikheten är ungefär densamma 
för förhållandets existens som för dess icke-existens. Däremot blir 

                                                
116 Se kommentar till kap. 1 §§ 6 och 7 ABT 06. 
117 Bjerle, s. 78 och 93. 
118 I målet hade beställaren beställt muddringsarbeten av entreprenören. AB 04 gällde för 
entreprenaden. Under arbetet stötte entreprenören på hårt kalkberg som deras mudderverk inte 
klarade av och entreprenören behövde därför utföra sprängningsarbeten för vilket man krävde 
ytterligare ersättning. Fråga i målet var därför utifrån vilka utgångspunkter en fackmässig 
bedömning skulle göras. 
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läget annorlunda om det är troligt att förhållandet föreligger. Då ska 
anbudsgivaren vid en fackmässig bedömning beakta det aktuella 
förhållandet.” 

Efter HD:s avgörande står det klart att ansvarsfördelningen mellan 
entreprenören och beställaren, vad gäller icke kalkylerbara omständigheter som 
avser arbetsområdet, innebär att entreprenören ska beakta förhållanden som är 
troliga. HD ger vidare viss vägledning för denna bedömning. ”Troliga 
förhållanden” motsvarar således den risk som entreprenören ska beakta inom 
ramen för prissättningen. Beställaren får å sin sida bära risken för arbete och 
kostnader som uppstår p.g.a. att de verkliga förhållandena motsvarar sådana 
som vid anbudsgivandet inte kunde anses troliga.119 

Vad gäller bestämmelsens tillämplighet i partneringavtal brukar regeln, 
liksom övriga bestämmelser avseende parternas uppgiftslämnande, regleras 
genom att förhållanden som inte skulle betraktas som troliga ska föranleda en 
justering av riktkostnaden.120 I engelska partneringavtal förekommer en hårdare 
regel gentemot entreprenören, genom att denne förutsätts ha skaffat sig 
kännedom om arbetsplatsen, dess gränser och omgivning samt 
markförhållanden. Här gör således ingen begränsning till skäliga förhållanden. 
Det enda förhållandet avseende arbetsplatsen, inkluderat geologiska 
förhållanden, som entreprenören inte förutsätts kalkylera med är sådana 
antikvitetsfynd som partnerna inte känt till vid avtalsslutet.121 

3.3.3   Inverkan på prissättningen och ersättningsmodeller 

Vad gäller de förutsättningar som ska ligga till grund för utförandet av 
entreprenaden bär parterna, som framgått ovan, olika ansvar beroende på om 
ett visst förhållande är kalkylerbart, eller om det avser ett icke kalkylerbart 
förhållande för vilket parterna får göra antaganden. Vad gäller principen att 
part svarar för uppgifter m.m. i tillhandahållen handling kan den sägas innebära 
att ju säkrare och förtrolig en part är med innehållet i en tillhandahållen 
handling, ju större möjlighet har parten att uppskatta risken i denna del. Desto 
säkrare en beställare är på att tillhandahålla uppgifter är korrekta och ju mer 
kunskap denne besitter om entreprenadens omfång, desto tryggare bör 
beställaren vara att använda sig av ett fast pris. Om det däremot rör sig om en 
entreprenad där beställaren är osäker på om en tillhandahållen teknisk lösning 

                                                
119 Samuelsson, AB 04, En kommentar, s. 56. 
120 Bjerle, s. 78 och 93.  
121 Se punkten 18.3 (ii), 18.4 samt 18.5 PPC2000. 
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uppfyller den standard som beställaren avser, kan löpande räkning vara att 
föredra. Beställaren kommer då på ett smidigare sätt, jämfört med vid fast pris, 
ha möjlighet att föreskriva en annan teknisk lösning under arbetets utförande.  

Vad gäller partnering torde ansvaret för handlingars riktighet ha liten 
påverkan på priset under den första fasen eftersom eventuella felaktigheter i 
regel först visar sig under utförandefasen. Således bör det inte spela så stor roll 
huruvida ansvaret är gemensamt eller som i de danska partneringavtalen 
utformade för totalentreprenader, åvilar entreprenören, under den första fasen. 
Däremot kan den senare ansvarsfördelningen vara mer fördelaktig p.g.a. det 
torde motivera entreprenören att i högre utsträckning säkerställa att samtliga 
uppgifter som ligger till grund för entreprenaden är korrekta. Det medför också 
att risken för att denne, under utförandefasen, får svara för felaktiga uppgifter, 
som beställaren tillhandahållit, blir lägre. Detta avsteg från AB-avtalen och 
utökade ansvar för entreprenören, måste givetvis beaktas inom ramen för 
prissättningen. Även om entreprenören kontrollerar de uppgifter som 
beställaren tillhandahåller, innebär det alltid en viss risk. Det utgör vidare ett 
avsteg från AB-avtalen och bör beaktas inom ramen för prissättningen. Även 
om entreprenören arbetar på löpande räkning och således får betalt för de 
merkostnader som en eventuell felaktig uppgift leder till, så kan den totala 
kostnaden för entreprenaden bli större och således också det pris som ska 
jämföras med den fastställda riktkostnaden. Entreprenörens risk i denna del ska 
därför beaktas vid fastställandet av riktkostnaden.  

Vad gäller de s.k. icke kalkylerbara förhållande avseende arbetsplatsen 
gäller, som redogjorts för ovan, kort sagt att entreprenören bär risken för alla 
förhållanden som kan betraktas som troliga avseende arbetsområdets 
beskaffenhet. Hur stor inverkan denna riskfördelning har på prissättningen 
beror på var entreprenaden ska utföras. Ju mer varierande de förhållanden för 
vilka antaganden ska göras kan tänkas vara, ju svårare är det för entreprenören 
att bedöma vad som är troliga förhållanden för entreprenadens utförande och 
således svårare att med säkerhet bestämma ett fast pris. För beställarens del 
innebär det att desto större osäkerheten är, desto större risk är det att beställaren 
i slutändan kommer att få stå för merkostnader som inte omfattas av det fasta 
priset. I de fall en entreprenad ska uppföras på ett område där exempelvis 
markförhållandena kan vara av vitt skilda slag kan löpande räkning vara att 
föredra eftersom det då föreligger en större risk att förutsägbarheten med ett 
fast pris uteblir.  
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Inom ramen för partneringavtal medför det faktum att ett verkligt 
förhållande avviker från vad entreprenören ägt rätt att förutsätta att 
riktkostnaden ska justeras. Mängden av och osäkerheten gällande sådana icke 
kalkylerbara förhållanden för vilka antaganden således måste göras, samt hur 
fördelningen av överskridande/underskridande av riktkostnaden är fördelad 
mellan parterna, avgör hur mycket höjd parterna måste ta för sådana icke 
kalkylerbara förhållanden när riktkostnaden ska fastställas. Som framgått ovan 
förutsätts entreprenören ha skaffat sig i princip fullständig kännedom om 
geologiska förhållanden i vissa engelska partneringavtal. Fördelen med en 
sådan riskfördelning är att den är tydlig och lättillämpad i de fall 
markförhållandena inte visar sig motsvara de förutsatta. Parterna behöver i 
sådant fall inte tvista om huruvida visst förhållande var troligt eller inte. 
Nackdelen med en sådan riskfördelning är att det i vissa entreprenader, 
framförallt där markförhållandena är osäkra, kan vara svårt att prissätta 
entreprenörens risk i denna del. I sådant fall kan det vara mer lämpligt att, som 
i de svenska standardavtalen, låta beställaren svara för sådana förhållanden 
som inte kunde anses troliga. 

3.4   Tider, hinder och försening m.m. 

3.4.1   Kontraktstid 

Att den tid inom vilken kontraktsarbetena ska vara färdigställda, kan påverka 
priset på entreprenaden är självklart. Om beställaren exempelvis vill få 
entreprenaden färdigställd fortare än ”normalt”, måste entreprenören planera 
och anpassa sitt åtagande därefter vilket kan innebära högre kostnader. I 4 kap. 
1 § 1 st. 1 m. AB 04 och ABT 06 stadgas att entreprenören ska planera 
kontraktsarbetena så att de kan färdigställas inom kontraktstiden. I 4 kap. 2 § 1 
st. 1 m. AB 04 och ABT 06 föreskrivs vidare att kontraktsarbetena ska vara 
färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning eller avlämnande på annat sätt 
vid kontraktstidens utgång. Med ”färdigställda” avses att kontraktsarbetena ska 
vara i det skick att en besiktningsman kan godkänna dem vid slutbesiktning.122 
Den kontraktstid som anges i avtalet är alltså den tid inom vilken 
kontraktsarbetena ska utföras, således de arbeten som är definierade i 
kontraktshandlingarna vid avtalsslutet.  

                                                
122 Johansson, s. 217. 
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Som framgått av det nyss anförda är det entreprenören som ska planera och 
ansvara för att kontraktsarbetena färdigställs inom kontraktiden. Inom ramen 
för planeringen åligger det, enligt 4 kap. 1 § 1 st. 2 m. AB 04 och ABT 06, 
entreprenören att redovisa planeringen för beställaren genom en tidplan. En 
tidplan kan utformas dels som en produktionstidplan där avsteg från däri 
angivna hålltider inte medför några juridiska konsekvenser, dels som en 
juridiskt bindande s.k. kontraktstidplan med angivna deltider som kan vara 
kopplade till förseningsviten. I många fall har parterna dock inte tydliggjort 
tidplanens status. Rättsläget gällande hålltidernas juridiska betydelse och vilka 
eventuella rättsliga följder och sanktioner avvikelser i sådana fall innebär, är 
oklart.123  

I partneringavtal ser tidsbestämmelserna i regel mycket olika ut i fas 1 och 
fas 2. Vad gäller den första fasen brukar inte någon fast kontraktstid 
bestämmas, istället brukar endast preliminära tider redovisas. Parterna brukar 
avtala om att uppdraget börjar gälla efter kontraktets undertecknande och att 
det sedan avslutas när beställaren avropar den blivande entreprenaden eller 
annars ensidigt väljer att avtalet ska avbrytas. Under utförandefasen, fas 2, är 
det dock viktigt att kontraktsarbetena slutförs inom avsedd tid och parterna 
brukar därför avtala om bestämda del- och färdigställandetider. Parterna 
upprättar tillsammans en tidsplanering för entreprenadens utförande under fas 
1. Under den första fasen ska parterna också identifiera olika tidsrisker och 
komma överens om vem av parterna som ska stå risken för att dem inträffar. 
Det bör sedan avspeglas vid bestämmande av kontraktstiden; om entreprenören 
ska bära risken, vilket är vanligt, bör kontraktstiden förlängas i rimlig mån.124 
Fördelen med att identifiera olika tidsrisker är att parterna då kan arbeta 
proaktivt för att förhindra att de inträffar. Nackdelen är däremot, liksom för 
övriga identifieringsarbeten, att det är tids- och kostnadskrävande.  

3.4.2   Hinder och förlängning samt forcering 

3.4.2.1   Hinder och rätten till tidsförlängning 

Som huvudregel är det alltså entreprenören som bär risken för att 
kontraktsarbetena blir färdigställda i tid. Entreprenören har dock enligt 4 kap. 3 
§ AB 04 och ABT 06 rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden i de fall 
något av de hinder som upptas i punkterna 1-5 inträffar. I första punkten anges 
                                                
123 Liman, s. 146. 
124 Bjerle, s. 83. 



48 
 

att entreprenören har rätt till förlängning av kontraktstiden om denne hindras 
att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden p.g.a. omständighet som 
beror på beställaren eller något förhållande på dennes sida. Punkterna 2-4 avser 
force majeure-liknande händelser och avser således sådana omständigheter som 
ingen av parterna råder över. Omständigheterna är av sådan natur att det 
omöjliggör ett utförande enligt plan. Den femte punkten består slutligen av en 
slags generalklausul där hindret består av annat av entreprenören ej vållat 
förhållande, som entreprenören inte bort räkna med och vars menliga inverkan 
denne inte rimligen kunnat undanröja.  

Inom ramen för partneringavtal bör entreprenörens rätt till tidförslängning, 
tillsammans med kontraktstiden, avspegla den ansvarsfördelning avseende 
tidsrisker som parterna har kommit överens om. Det kan innebära att avsteg 
görs från AB-avtalen vad gäller rätten till tidsförlängning och det är i sådant 
fall viktigt att parternas avsikt tydligt anges i kontraktet.125 

När hinder enligt den första punkten föreligger, har entreprenören enligt 5 
kap. 4 § AB 04 och ABT 06 rätt att erhålla ersättning för den kostnad som 
därigenom orsakats. Kostnaderna ska dock delas lika mellan beställaren och 
entreprenören om beställaren kan visa att denne inte skäligen kunnat räkna med 
hindret och inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna följderna av det. 
Stadgandet innebär att den aktuella risken avseende kostnader som beror av 
sådana hinder således delas lika mellan parterna i de fall beställaren företagit 
adekvata riskbedömningar.126 Inom ramen för ett fast pris föreskriver AB-
avtalen ingen ytterligare rätt för entreprenören att erhålla ersättning vid hinder 
(punkterna 2–5) och i sådana fall får entreprenören således svara för de 
merkostnader som uppstår. Ansvaret kan dock även här anses delat eftersom 
beställaren då får finna sig i en tidsförlängning och entreprenören i sådant fall 
får svara för merkostnaderna till följd av förlängningen.127 Vid avtal på löpande 
räkning har dock entreprenören rätt till ersättning för sina verifierade 
självkostnader och entreprenören kan då erhålla ersättning även för 
merkostnader till följd av övriga hinder (p. 2–5). Enligt rättspraxis är det endast 
om beställaren kan visa att entreprenören har handlat vårdslöst som beställaren 
undgår att utge ersättning för dessa.128 

                                                
125 Bjerle, s. 83. 
126 Samuelsson, AB 04 – En kommentar, s. 228 f. och 290 f.  
127 Liman, s. 150. 
128 Bjerle, s. 88. 
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Inom ramen för partneringavtal brukar avsteg göras från bestämmelsen 
avseende hindersersättning till följd av kostnader som beror på beställaren eller 
något förhållande på dennes sida. Istället för att kostnaderna ska delas lika 
under vissa omständigheter brukar parterna istället avtala om att entreprenören 
har rätt att debitera sådana kostnader till följd av sådant hinder på samma sätt 
som övriga självkostnader. Det är dock vanligt att rätten till höjning av 
riktkostnaden begränsas. Vanligen genom att hinderskostnaden ska uppgå till 
visst belopp innan riktkostnaden justeras.129 

3.4.2.2   Forcering 

I de fall entreprenören av någon anledning har svårt att utföra arbetet inom 
avtalad kontraktstid föreskrivs i 4 kap. 6 § 1 st. AB 04 och ABT 06 en 
skyldighet för entreprenören att vidta åtgärder för att undvika eller minska 
förlängning av kontraktstiden, s.k. forcering. Skyldigheten förutsätter dock att 
det kan utföras utan att entreprenören åsamkas av en väsentlig olägenhet. 
Forcering kan ske dels efter påkallande av beställaren, dels efter entreprenörens 
eget val. När forceringsåtgärder skriftligen har beställts sker det på beställarens 
bekostnad. Om beställaren inte medger tidsförlängning men entreprenören 
ändock vidtar forceringsåtgärder på eget bevåg sker det endast på beställarens 
bekostnad om det sedan visar sig att entreprenören hade rätt till 
tidsförlängning.130 Här blir det således tydligt att definitionen av 
kontraktsarbetena kan få stor betydelse för priset på entreprenaden även vid 
avtal på löpande räkning. Det beror på att kontraktstiden relaterar till 
färdigställandet av kontraktsarbetena, och att entreprenören, som ovan 
framgått, endast är berättigad till förlängning av kontraktstiden och 
merkostnader p.g.a. forceringsåtgärder i vissa undantagsfall. Entreprenören 
ansvarar ju som huvudregel för att kontraktsarbetena hinner utföras inom 
kontraktstiden. Om omständigheten inte är sådan att den ger entreprenören rätt 
till tidsförlängning får entreprenören således svara för de kostnader som 
uppstår med anledning av ett överskridande av kontraktiden eller vidtagna 
forceringsåtgärder. Om det rör sig om ett avtal på löpande räkning och 
entreprenören vidtar forceringsåtgärder på eget bevåg och utan att denne är 
berättigad till ersättning för dessa, kan det dock vara svårt för beställaren att 
urskilja vissa forceringskostnader från övriga kostnader. Det torde framförallt 

                                                
129 Bjerle, s. 88, 93 och 95. 
130 Samuelsson, AB 04 – En kommentar, s. 249 ff. 
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vara svårt för entreprenören att urskilja forceringstimmar för arbetare från 
övriga timmar. Endast kostnader för eventuell övertid, skifttillägg och liknande 
torde vara lätt för beställaren att identifiera och i sådant fall underkänna som 
debiterbar självkostnad.131 

Vad gäller forceringsåtgärder inom ramen för partneringavtal brukar 
parterna avtala bort forceringsbestämmelsen i ABK 09 eftersom bestämd 
kontraktstid i regel saknas. Vad gäller utförandefasen brukar beställd forcering 
utgöra en sådan omständighet som ska medföra en höjning av riktkostnaden. 
Det är ju i sådant fall ostridigt mellan parterna att entreprenören har rätt till 
tidsförlängning och att förseningen ska försöka inarbetas. Riktkostnaden höjs 
med belopp som motsvarar de tillkommande kostnaderna i anledning av 
forceringen. I vissa fall föreskrivs att entreprenören inte har rätt att debitera 
icke beställd forcering inom ramen för sin självkostnad för att beställaren på så 
sätt lättare ska kunna urskilja dessa kostnader från övriga.132 Fördelen med en 
sådan bestämmelse är att det främjar en ”korrekt” prissättning av entreprenaden 
och hindrar entreprenören att handla illojalt. Nackdelen är däremot att det kan 
innebära merarbete för entreprenören eftersom det ofta torde vara relativt svårt 
att rent administrativt särskilja forceringskostnader från övriga självkostnader.  

3.4.2.3   Förseningsvite 

Om entreprenören är försenad, vilket betyder att denne inte färdigställer 
kontraktsarbetena inom kontraktstiden (eventuellt jämkad) eller annars följer 
avtalade deltider kan entreprenören behöva utge avtalsvite. I 5 kap. 3 § stadgas 
att för varje påbörjad vecka varmed entreprenören överskrider kontraktstiden 
eller jämkad färdigställandetid ska entreprenören betala vite enligt 
kontraktshandlingarna. Parterna kan också avtala om viten för överskridande 
av vissa deltider. Som framgår av ordalydelsen måste parterna dock avtala om 
ett vite. I kommentaren till bestämmelsen föreskrivs att vitesbeloppet normalt 
bestäms som en procentsats av kontraktssumman. Detta tillvägagångssätt är 
dock inte möjligt vid löpande räkning. Vid löpande räkning kan vitet istället 
bestämmas till ett visst belopp att utgå för varje påbörjad vecka varmed viss 
avtalad tid överskrids.  

I partneringavtal kan dels förseningsvite, dels s.k. tidsbonusar förekomma. 
Vissa anser att tidsbonusar är mer lämpade för partneringavtal eftersom det i en 

                                                
131 Bjerle, s. 84. 
132 Bjerle s. 68 och 84. 
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mer positiv bemärkelse stimulerar entreprenören att färdigställa i tid, medan 
viten mer har karaktären av bestraffning. I de fall tider och kostnader skenar 
iväg inom ramen för ett partneringavtal kan beställaren dock komma att ångra 
sig om avtalet saknar förseningsviten. Det kan betraktas som väl optimistiskt 
att utesluta skyddsmekanismer och förlita sig på att partneringkonceptet och 
projektet kommer att fortlöpa på avsett sätt.133 Om kontraktstiden har löpt ut och 
tidsbonusen har gått förlorad, finns inget incitament för entreprenören att 
arbeta effektivt och avsluta arbetena i de fall avtalsviten saknas.  

3.4.3   Inverkan på prissättningen och ersättningsmodeller 

För att entreprenören ska fullgöra avtalsenlig prestation ska denne som 
huvudregel utföra kontraktsarbetena inom kontraktstiden. Vad gäller skillnaden 
mellan fast pris och löpande räkning avseende kontraktstiden och den därtill 
kopplade prissättningen kan sägas att kontraktstiden, och ändring av den, inte 
regleras annorlunda i någon större utsträckning mellan de olika modellerna. 
Eftersom kontraktstiden relaterar till just kontraktsarbetena är det generellt lika 
viktigt att definiera kontraktsarbetena inom ramen för fast pris som löpande 
räkning, ur ett perspektiv där tider beaktas. Inom ramen för partneringavtal ska 
parterna, under den första fasen, i regel identifiera olika risker som kan påverka 
tiden. Ett sådant arbete kan, som ovan framgått, fungera proaktivt men det är 
samtidigt tids- och kostnadskrävande. Det innebär att partneringavtal torde vara 
mer fördelaktigt i komplexa entreprenader där tidsriskerna är särskilt stora och 
proaktivt arbete därför kan komma till stor nytta.  

Vad gäller hindersersättning föreligger, som ovan framgått, relativt stora 
skillnader mellan fast pris och löpande räkning. I ett fast pris-avtal har 
entreprenören endast rätt till ytterligare ersättning utöver kontraktssumman i ett 
fall; när hindret beror på beställaren eller något förhållande på dennes sida. Till 
skillnad från avtal på löpande räkning där entreprenören i regel har rätt till 
ersättning för samtliga verifierade självkostnader till följd av hinder.  

När forceringsersättningen beaktas för val av prissättningsmodell torde 
också ett fast pris vara mer förmånligt för beställaren. Det beror på att det vid 
avtal på löpande räkning i regel kommer bli svårt för beställaren att urskilja 
vissa forceringskostnader från övriga. En illojal entreprenör kan därför relativt 
enkelt debitera forceringskostnader som denne egentligen inte är berättigad till. 
Forceringen kanske beror på en sådan omständighet som endast ska föranleda 
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tidsförlängning eller en sådan risk som entreprenören själv ska svara för. På så 
sätt kan därför ersättningsmodellen löpande räkning leda till att entreprenaden 
blir ”omotiverat” dyr för beställaren.  

Om parterna har avtalat om förseningsvite enligt AB-avtalen ska det utgå 
vid överskridande av kontraktstiden för såväl avtal på fast pris som löpande 
räkning. Ersättningsformerna skiljer sig åt genom på vilket sätt vitet fastställs. 
Vilken ersättningsmodell som tillämpas, påverkar också vikten av att avtala om 
vite. Avtalsvite torde vara särskilt viktigt, ur beställaren synvinkel, vid avtal på 
löpande räkning. Inom ramen för ett fast pris kan det faktum att entreprenören, 
som huvudregel, inte erhåller extra ersättning för arbeten som utförs efter 
kontraktstiden, vara ett tillräckligt incitament för att utföra arbetena i tid. Vid 
avtal på löpande räkning där entreprenören även efter utgången av 
kontraktstiden har rätt till ersättning för sina verifierade självkostnader, kan ett 
vite därför vara nödvändigt för att säkerställa att entreprenören arbetar 
effektivt. 

Inom ramen för partneringavtal är det inte helt självklart att vite ska utgå 
vid försening, p.g.a. intentionerna för partneringavtal. Beställaren har därför att 
överväga om denne är beredd att utesluta viten till förmån för att upprätthålla 
partneringandan eller om vissa skyddsmekanismer ändock bör ingå i avtalet för 
det fall tider och kostnader skenar iväg.  

3.5   Ansvar, försäkring och avhjälpande 

3.5.1   Risk- och ansvarsfördelning  

Entreprenader är ofta långvariga projekt och det är snarare regel än undantag 
att projektet råkar ut för olika typer skador, inte sällan orsakade av 
casushändelser. En viktig del av avtalet och faktor för prissättningen är därav 
hur ansvar och risker avseende skador fördelas.  

I AB och ABT görs dels en åtskillnad mellan skador och fel, dels en 
åtskillnad mellan skador på entreprenaden samt övriga skador. Med fel avses 
enligt begreppsbestämningarna en avvikelse som innebär att en del av 
entreprenaden inte utförs alls, s.k. brist134, eller inte utförs på kontraktsenligt 
sätt. En skada kan exempelvis vara något som orsakats av ett fel, t.ex. ett fel på 
en vattenledning som orsakar läckage vilket leder till en skada. Inom ramen för 

                                                
134 Sedan AB 92 omfattar felbegreppet både fel (när del av entreprenaden inte utförts 
kontraktsenligt) och brist (när del av entreprenaden inte utförts). I upplagor som utgavs före 
AB 92 skiljde man dessa begrepp åt, se exempelvis begreppsbestämningarna  i AB 72. 
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AB-avtalen är det viktigt att skilja mellan fel och skada då ansvarsreglerna kan 
vara olika.  

Enligt 4 kap. 7 § 1 st. AB 04 och ABT 06 gäller en ansvarstid för 
entreprenaden i tio år från entreprenadens godkännande. Ansvarstiden inleds 
med en garantitid. Vid utförandeentreprenad är garantitiden fem år för 
entreprenörens arbetsprestation och två år för material och varor. Vid 
totalentreprenad är ansvarstiden fem år med undantag för av beställaren 
föreskrivet material vilket som huvudregel har en garantitid om två år.  
Ansvaret kan delas in i tre olika perioder (ansvar under entreprenadtiden, under 
garantitiden samt efter garantitiden) där ansvaret initialt huvudsakligen åvilar 
entreprenören för att sedan succesivt flyttas över på beställaren för respektive 
period. Den första perioden gäller entreprenörens ansvar under 
entreprenadtiden. Enligt begreppsbestämningarna i AB-avtalen definieras 
entreprenadtiden som den tid från entreprenadens påbörjande till och med den 
dag då entreprenaden är godkänd. Under denna tid ansvarar entreprenören 
enligt 5 kap. 1 § 1 st. AB 04 och ABT 06 för skada på ej avlämnad del av 
entreprenaden. Denna regel kan vid en första anblick uppfattas som något 
egendomlig och onödigt hård för entreprenören, eftersom den innebär att 
entreprenören ska ansvara för egendom som ägs av motparten, beställaren. 
Syftet bakom en sådan reglering är huvudsakligen att optimera 
byggkostnaderna. Genom att låta entreprenören bära risken för entreprenaden 
torde denne således handla med större försiktighet och vidta 
skadeförebyggande åtgärder i högre grad. När skadeförebyggande åtgärder 
företas uppstår dock också kostnader för dessa. En avvägning mellan skaderisk 
och skadeförebyggande åtgärder måste därför göras. Avvägningen blir ofta bäst 
om samma part svarar för såväl kostnader för skador som för kostnader 
hänförliga till skadeförebyggande åtgärder. Eftersom det är föredömligt att 
lägga ansvaret för skadeförebyggande åtgärder på entreprenören blir det 
således också denne som får bära ansvaret för entreprenaden under den tid då 
arbetena i regel utförs. Att låta entreprenören svara för skador kan också 
motiveras av att det är entreprenören som förfogar över entreprenaden fram till 
slutbesiktning.135 I andra och tredje stycket föreskrivs emellertid undantag från 
huvudregeln. Entreprenören svarar inte för skador som beror på beställaren och 
inte heller vid vissa force majeure-liknande händelser.  

                                                
135 Liman, s. 179 f.  
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Entreprenören ansvarar också för fel som framträder under garantitiden, 5 
kap. 5 § AB 04 och ABT 06. Bestämmelsen innebär att entreprenören ansvarar 
för fel som visserligen förelåg vid slutbesiktningen men som framträder under 
garantitiden.136 Med framträder avses att felet dyker upp, blir synligt, möjligt att 
upptäcka osv. Ansvar för sådana fel åvilar alltså entreprenören och utgör ett 
s.k. presumtionsansvar. Om beställaren hävdar att entreprenaden är behäftad 
med fel måste entreprenören åberopa och bevisa en ansvarsbefriande 
omständighet för att gå fri från ansvar.137 

När garantitiden har löpt ut ansvarar entreprenören enligt 5 kap. 6 § AB 04 
och ABT 06 endast för väsentligt fel som då framträder, om felet visas ha sin 
grund i vårdslöshet av entreprenören. Efter garantitidens utgång har bevis- och 
åberopsbördan vänt och det åligger då istället beställaren att visa att 
entreprenören ansvarar för felet. Beställaren måste visa att dels väsentligt fel, 
dels vårdslöshet föreligger.138 

Fel kan också leda till följdskador. Ansvarsfördelningen för sådana skador 
beror på om skadan orsakats på entreprenaden eller annat än entreprenaden. 
Enligt 5 kap. 8 § AB 04 och ABT 06 svarar entreprenören för följdskador på 
entreprenaden om denne också ansvarar för felet. Om entreprenören genom fel 
orsakar en följdskada på annat, t.ex. en sidoentreprenad, ansvarar 
entreprenören som huvudregel inte för följdskadan. Entreprenörens ansvar för 
följdskador beror således på huruvida det rör sig om en generalentreprenad 
eller delad entreprenad, vilket således ska beaktas vid prissättningen.139 
Beställaren och entreprenören svarar dock alltid för skador som de 
åstadkommer på motpartens arbete om skadan har sin grund i vårdslöshet vid 
utförandet av eget arbete, 5 kap. 9 § AB 04 och ABT 06. 

I 5 kap. 11 § AB 04 och ABT 06 finns en ”slasktratt” vilken föreskriver att 
entreprenören ska ersätta motparten om denne varit vårdslös eller om skadan 
beror på fel för vilket entreprenören är ansvarig. Bestämmelsen är subsidiär i 
förhållande till föregående ansvarsbestämmelser i de femte kapitlena. 
Ersättningsskyldigheten enligt bestämmelsen är vidare begränsad till 15 % av 
kontraktssumman, såvida den ansvarige inte har en försäkring som täcker ett 
högre belopp. Enligt andra stycket omfattar skadeståndsskyldigheten dock inte 
skador p.g.a. avbrott eller störning i industriell produktion eller annan 

                                                
136 Johansson, s. 246. 
137 Samuelsson, AB 04 En kommentar, s. 292.  
138 Johansson, s. 255.  
139 Liman, s. 181 f.  
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kommersiell verksamhet. Anledningen till en sådan reglering är att dessa 
skador kan uppgå till mycket stora belopp och dessutom vara svåra att 
överblicka. Det är således bättre att låta beställaren bära risken för dessa 
skador. Ingen av begränsningarna avseende skadeståndsskyldigheten gäller 
dock om skadan har sin grund i grov vårdslöshet, vilket stadgas i tredje stycket. 

Skador kan också drabba andra än parterna, således någon som står utanför 
avtalsförhållandet. Vem som ska svara för skador som drabbar utomstående 
parter, s.k. tredjemansskador, framgår av 5 kap. 13 § AB 04 och ABT 06. 
Reglerna om skadestånd mot tredje man blir framförallt tillämpliga när skador 
drabbar grannfastigheter, vissa anser t.o.m. att bestämmelsen endast är 
tillämplig när tredjemansskadan utgör skada på en grannfastighet och inte för 
skador som åsamkas övriga tredje män.140 Parterna kan givetvis inte avtala om 
vad som ska gälla mellan part och tredje man, vad bestämmelsen reglerar är det 
inbördes ansvaret gällande tredjemansskador som gäller mellan parterna. Enligt 
bestämmelsen är det entreprenören som ansvarar för sådana typer av skador. 
Entreprenören är dock fri från ansvar om entreprenören kan visa att denne 
rimligen inte kunnat förebygga eller begränsa skadan. Entreprenören svarar 
vidare inte för skadeståndsskyldighet som denne enligt 32 kap. miljöbalken 
(1998:808) har gentemot tredje man om entreprenören kan visa att denne inte 
rimligen kunnat förebygga eller begränsa skadan. Entreprenören bär här 
således ett presumtionsansvar. 

Vad gäller partneringavtal gäller olika ansvarsbestämmelser för fas 1 och 
fas 2. För den första fasen brukar parterna i regel inte föreskriva några avsteg 
från de ansvarsregler som föreskrivs i ABK 09.141 Enligt 5 kap. 1 § ABK 09 
gäller att konsulten är ansvarig för skada som denne orsakar beställaren genom 
bristande fackmässighet, åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan 
vårdslöshet vid genomförandet av uppdraget. Den sammanlagda 
skadeståndsskyldigheten är dock enligt 5 kap. 3 § ABK 09 begränsad till 120 
prisbasbelopp om parterna inte avtalat om annat. För den andra fasen brukar 
ansvarsreglerna gällande skador inte ändras. Dock kan ansvaret för att teckna 
försäkringar för eventuella skador och skadeståndsanspråk flyttas över på 
annan part jämfört med vad som gäller enligt AB-avtalen. På så sätt kan 
ansvaret för skador indirekt sägas övergå, varom mera nedan.  

                                                
140 Liman, s. 185 f. 
141 Bjerle, s. 68.  
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I engelska standardavtal förekommer att parterna åläggs att genomföra 
relativt omfattande riskbedömningar. Det innebär att parterna ska identifiera 
potentiella risker för den aktuella entreprenaden som kan påverka 
färdigställandetiden, kostnaden eller kvalitén. De ska vidare fastställa 
sannolikheten för att respektive risk uppstår samt en ekonomisk uppskattning 
av de mest troliga konsekvenserna om en risk uppstår. Slutligen ska parterna 
också identifiera vilka åtgärder som ska vidtas för att motverka, hantera och 
undanröja varje risk och vilken part som ska ansvara för att rapportera om 
fortskridandet av föreskriva åtgärder. Den identifierade informationen ska 
sedan redovisas i ett s.k. risk-register vilket ska uppdateras under 
entreprenadens genomförande. I samband med upprättandet av risk-registret 
ska parterna också upprätta ett riskfördelnings-schema. Där upptas respektive 
risk samt vilket belopp, om något, som är inräknat i riktkostnaden. Om endast 
en del av denna kostnad uppstår till följd av en inträffad risk ska någon 
justering av riktkostnaden inte ske. I schemat ska också parterna ange hur 
kostnaderna ska fördelas om de överskrider det belopp som är inräknat i 
riktkostnaden.142 Arbetet med att identifiera risker samt prissättningen och 
riskfördelningen avseende dessa innebär givetvis merarbete i ett initialt skede. 
Genom en sådan process åstadkommer parterna dock ett avtal som i större 
utsträckning är anpassat för aktuell entreprenad och bättre utformat för att 
hantera en del av entreprenaders och entreprenadavtalets särskiljande 
egenskaper. Exempelvis kan en viss part vara bättre lämpade att hantera 
konsekvenserna av vissa risker medan den andra parten har bättre 
förutsättningar för att hantera andra. Om parterna kan falla tillbaka på en på 
förhand avtalad riskfördelning när vissa, mer eller mindre, oförutsedda 
händelser uppstår ökar chansen för att parterna kan bibehålla samverkan och 
undvika oenigheter och tvister vilket inte sällan leder till att samarbetet går i 
stöpet.  

3.5.2   Försäkring 

Eftersom entreprenader ofta avser stora belopp och inte sällan innefattar 
arbeten där risken för omfattande skador är överhängande, tecknas olika typer 
av försäkringar inom ramen för entreprenadavtal. Det rör sig vanligtvis om dels 
egendomsförsäkring, dels ansvarsförsäkring. En egendomsförsäkring 
karaktäriseras vanligen av att man försäkrar viss egendom för viss typ av 
                                                
142 Se JCT Constructing Excellence Contract 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



57 
 

skada. En slags utvidgad form av egendomsförsäkring är allriskförsäkring. Den 
täcker i regel all fysisk skada eller förlust, som inte varit möjlig att förutse. En 
sådan försäkring är därav mer förmånlig för försäkringstagaren. En konsekvens 
av det är dock att en sådan försäkring också är dyrare.143 Enligt 5 kap. 22 § AB 
04 respektive 5 kap. 23 § ABT 06 ska entreprenören ha en allriskförsäkring för 
skador på entreprenaden. Bestämmelsen föreskriver vidare att beställaren ska 
vara medförsäkrad om denne är byggherre. Det innebär att beställaren i sådant 
fall kan vända sig direkt till försäkringsgivaren och utkräva ersättning för sin 
skada.144 Försäkringen ska gälla under entreprenadtiden och, i fråga om skador 
för vilka entreprenören ansvarar, under minst två år efter entreprenadens 
godkännande. Försäkringsbeloppet ska motsvara återanskaffningsvärdet av 
entreprenaden, jämte arbete som beställaren tillhandahållit. Att märka är att 
skyldigheten endast avser att teckna försäkring för skador på entreprenaden. 
Om arbetena således består i att exempelvis utföra reparationsarbeten på en 
befintlig byggnad finns ingen skyldighet att hålla försäkring för skador på 
byggnaden som är utanför entreprenaden. Vid entreprenader avseende 
reparation, om- och tillbyggnad kan därför parterna med fördel avtala om att 
även en s.k. ROT-försäkring ska tecknas. En sådan täcker skador på 
beställarens befintliga egendom.  

I 5 kap. 22 § AB 04 och 5 kap. 23 § ABT 06 föreskrivs också att 
entreprenören ska teckna en ansvarsförsäkring. En ansvarsförsäkring är, 
jämfört med en egendomsförsäkring, istället hänförlig till viss person och avser 
att skydda försäkringstagaren mot visst skadeståndsanspråk. 
Ansvarsförsäkringar brukar som huvudregel vara begränsade till 
skadeståndsanspråk som den försäkrade är skyldig att utge enligt svensk rätt 
och således inte anspråk som följer av avtal. Idag omfattar ansvarsförsäkringar 
dock vanligen också sådana skadeståndskrav som följer av standardavtal, 
exempelvis AB 04 och ABT 06. Om avsteg görs från AB-avtalen bör parterna 
således vara observanta på att försäkringen även täcker ett eventuellt utökat 
ansvar.  Entreprenören är skyldig att teckna en ansvarsförsäkring som gäller 
under entreprenadtiden och minst två år efter entreprenadens godkännande. 
Försäkringsbeloppet ska uppgå till minst 200 prisbasbelopp. 

Vad gäller ansvarsförsäkringen är det också viktigt att beakta huruvida den 
täcker avtalade viten. Ponera att entreprenaden exempelvis brinner ner strax 

                                                
143 Liman, s. 193. 
144 Liman, s. 194. 
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före färdigställandetiden. Allriskförsäkringen täcker då visserligen kostnaderna 
för att uppföra entreprenaden på nytt. Det är dock troligt att entreprenaden inte 
kommer att hinna färdigställas inom avtalad tid vilket kan innebära att 
entreprenören måste utge omfattande förseningsviten till beställaren. Om 
försäkringen inte täcker avtalsviten kan skador på entreprenaden, trots 
allriskförsäkringen, orsaka stora kostnader för entreprenören.  

Inom ramen för partneringavtal förekommer ytterligare försäkringar än de 
som redogjorts för ovan. Under den första fasen åligger det, enligt 5 kap. 10 § 
ABK 09, entreprenören att teckna en s.k. konsultansvarsförsäkring som ska 
gälla under ansvarstiden och minst motsvara det avtalade skadeståndsansvaret. 
Ansvarstiden gäller enligt 5 kap. 2 § ABK 09 i tio år. Det innebär således ett 
relativt långtgående ansvar.145  

Även för utförandefasen kan andra försäkringar förekomma jämfört med 
vad som gäller för rena utförande- eller totalentreprenader. Eftersom 
partneringavtal ofta avser större entreprenader är det vanligt att entreprenörens 
vanliga årsförsäkringar inte uppgår till tillräckligt stora belopp för att omfatta 
entreprenadens återanskaffningsvärde. Ofta kan beställaren också vara av 
uppfattningen att standardavtalens föreskrifter gällande försäkringsbelopp för 
ansvarsskador (200 prisbasbelopp), inte är tillräckliga. Det är därför vanligt att 
s.k. projektförsäkringar tecknas i samband med partneringavtal, en försäkring 
som enbart gäller för det specifika projektet. I danska standardavtal avseende 
partnering föreskrivs att en sådan försäkring ska tecknas och gälla fem år efter 
avlämnandet av entreprenaden. Även engelska standardavtal innehåller en 
möjlighet att teckna sådana försäkringar. I de fall entreprenören ska svara för 
skador upp till ett visst belopp, oavsett vållande, föreskriver avtalen att en 
sådan försäkring dessutom är en förutsättning eftersom en ansvarsförsäkring i 
regel inte täcker skador som inte beror på vårdslöshet.146  

En skillnad från standardavtalen är att det inom ramen för partneringavtal är 
relativt vanligt att lägga hela försäkringsansvaret på beställaren som då håller 
entreprenören medförsäkrad. Fördelen med en sådan ordning är att beställaren 
då får en bättre överblick och insyn i det totala försäkringsskyddet avseende 
entreprenaden.147 I de danska standardiserade partneringavtalen är en sådan 
ordning utgångspunkten. Beställaren bär således de direkta utgifterna för 

                                                
145 Bjerle, s. 68. 
146 Project partnering, Guide to PPC2000 & SPC2000, s. 41 och s. 43 f.   
147 Bjerle, s. 89 f.  
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projektansvarsförsäkring och allriskförsäkring och kostnaderna för dessa ska 
beaktas vid fastställandet av riktkostnaden.148 

3.5.3   Avhjälpande av fel 

Entreprenören har enligt 5 kap. 17 § AB 04 och ABT 06 både en rätt och en 
skyldighet att avhjälpa vad som i besiktningsutlåtande antecknats utgöra fel 
samt fel som beställaren skriftligen underrättat om i enlighet med 5 kap. 15 § 
AB 04 och ABT 06. Entreprenörens skyldighet att avhjälpa fel är således inte 
villkorad av att entreprenören ansvarar för felet eller ens av att ett fel 
föreligger, vilket HD uttalade i NJA 2014 s. 960. Som ovan framgått innefattar 
fel numera både icke utfört föreskrivet arbete, s.k. brist, samt arbete som 
visserligen är utfört men som har utförts felaktigt. Entreprenören har enligt 
fjärde stycket i bestämmelsen rätt att erhålla ersättning enligt 6 kap. 1–7 och 11 
§§ AB 04 och ABT 06 om denne inte ansvarar för felet. Om entreprenören 
däremot ansvarar för felet, förskrivs i femte stycket att avhjälpandet ska ske på 
entreprenörens bekostnad. Vid entreprenad på löpande räkning gäller dock att 
avhjälpandet ska ske på beställarens bekostnad, om entreprenören inte tidigare 
erhållit ersättning för arbetet i fråga. Det innebär således att om felet består i att 
föreskrivet arbete inte har blivit utfört, s.k. brist, har entreprenören rätt att få 
betalt för att avhjälpa felet, såvida entreprenören inte tidigare har erhållit 
ersättning för det. Det är naturligt eftersom entreprenören i sådant fall ju inte 
tidigare erhållit betalning för ett kontraktsarbete.149  Entreprenören har dock inte 
rätt att debitera merkostnader till följd av felavhjälpandet.150  

I partneringavtal görs vanligen inga avsteg från dessa föreskrifter. Eftersom 
regleringen kan uppfattas som något snårig förekommer det att parterna 
förtydligar vad som följer av bestämmelsen genom att uttryckligen ange vad 
som ska gälla.151 I vissa utländska standardavtal förhåller det sig däremot 
annorlunda. I vissa engelska partneringavtal är entreprenören endast skyldig att 
avhjälpa fel som beror på entreprenören. Avhjälpandet ska i sådant fall ske 
utan kostnad för beställaren.152  

                                                
148 Se exempelvis Partneringaftale (Totalentreprisemodellen), punkten10.  
149 Liman, s. 169. 
150 Bjerle, s. 88 f.  
151 Bjerle, s. 88 f.  
152 PPC 2000, Standard Form of Contract for Project Partnering, para. 21.4.  
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3.5.4   Inverkan på prissättningen och ersättningsmodeller  

Som framgått ovan bär entreprenören ett mycket långtgående ansvar för skador 
som uppstår på entreprenaden under entreprenadtiden. AB-avtalen föreskriver 
dock också en skyldighet för entreprenören att teckna olika typer av 
försäkringar. Vad gäller beaktandet av entreprenörens ansvar inom ramen för 
priset på entreprenaden måste entreprenören vid ett fast pris först och främst 
granska aktuella försäkringsvillkor för att bedöma vilka eventuella skador som 
försäkringen inte täcker. Endast dessa skador behöver entreprenören beakta vid 
kalkylerande av ett fast pris eftersom den som slutligt får stå för skador som 
täcks av försäkring är försäkringsgivaren. De försäkringar som det åligger 
entreprenören att teckna, täcker i regel majoriteten av de skador och den 
skadeståndsskyldighet som kan uppstå under entreprenadtiden och två år efter 
entreprenadens godkännande. Garantitiden gälle dock, som framgår ovan, fem 
år från entreprenadens godkännande för vissa delar. Det medför att 
entreprenören riskerar att vara utan försäkringsskydd under år då denne 
fortfarande bär ansvar. För att entreprenören inte ska riskera att behöva betala 
omfattande skadeståndsanspråk utan begräsning är det därför lämpligt att 
entreprenören säkerställer att endera parten har tecknat erforderligt 
försäkringsskydd som gäller för entreprenören och under hela garantitiden. 

Vad gäller ansvaret för skador på entreprenaden bör entreprenören hålla i 
minnet att denne, trots att en allriskförsäkring finns tecknad, kan riskera att 
behöva utge omfattande förseningsviten, trots att förseningen beror på 
omständigheter utom dennes kontroll. Inom ramen för prissättningen är det 
således viktigt att beakta huruvida parterna avtalat om förseningsviten samt om 
försäkringen omfattar dessa. Om förseningsviten finns avtalade och 
försäkringen inte omfattar dessa kan entreprenören ta höjd för detta inom 
ramen för ett fast pris. Om det istället rör sig om ett avtal på löpande räkning 
finns det dock ingen möjlighet för entreprenören att beakta sådan risk inom 
ramen för priset vilket således kan sägas innebära att entreprenören bör 
överväga att teckna en försäkring som omfattar avtalsviten.  

I de flesta, om inte samtliga, försäkringar undantas skador som beror på 
grovt vårdslöst eller uppsåtligt handlande.153 Att part själv får svara för 
kostnader som uppstått p.g.a. sådant handlande kan inte betraktas som någon 

                                                
153 Se Byggandets Kontraktskommittés beskrivning av minimiomfattningen för allriskförsäkring 
och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet, i vilken minimiomfattningen avseende de 
försäkringar som ska tecknas enligt AB och ABT beskrivs.  
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egentlig risk. Sådant handlande har ju part i princip fullständig möjlighet att 
påverka och bör således inte beaktas inom ramen för prissättningen av en 
entreprenad.  

För skador som täcks av försäkring ansvarar i slutändan försäkringsgivare 
för. Avseende sådana skador följer därför naturligen att ansvarsfördelningen till 
stor del inte har någon direkt påverkan på priset. Vad som istället ska beaktas 
vid prissättningen är vem som svarar för att betala försäkringspremier och 
eventuell självrisk. Enligt AB-avtalen är det, som ovan framgått, entreprenören 
som bär detta ansvar. Om det rör sig om ett fast pris bör entreprenören således 
kalkylera med den försäkringspremie som det åligger denne att betala. Vidare 
bör självrisken i aktuellt försäkringsavtal beaktas. Entreprenören bör 
naturligtvis först och främst granska försäkringsvillkoren så att det däri inte 
föreskrivs något undantag som medför att potentiella skador inte täcks av 
försäkringen. Om det istället rör sig om ett avtal på löpande räkning föreskrivs 
i 6 kap. 9 § p. 6 AB 04 och ABT 06 att kostnader för försäkringar i den mån de 
avser entreprenörens risk, utgår enligt självkostnadsprincipen. Eftersom 
entreprenören enligt p. 7 dock har rätt till ersättning för samtliga kostnader, 
förutom de som anges i 10 § p. 2, har dock entreprenören, naturligt nog, även 
rätt till ersättning för försäkringskostnader i den mån det avser beställarens 
risk.  

Vad gäller risk- och ansvarsfördelningens påverkan på prissättningen inom 
ramen för partneringavtal har entreprenören endast ett vårdslöshetansvar för 
prestationerna under den första fasen. Entreprenören kan därför inte sägas bära 
någon egentlig risk som denne måste kalkylera med för det fall ett fast pris ska 
gälla för den första fasen. Entreprenören måste däremot beakta kostnaderna för 
att teckna ansvarsförsäkring och här särskilt att den ska gälla under hela 
ansvarstiden som uppgår till tio år. Aktuell självrisk bör också beaktas. Det 
gäller både vid avtal på fast pris och löpande räkning då försäkringskostnader 
inte är en sådan kostnad som ersätt vid rörligt arvode enligt ABK 09, vilket 
följer av 6 kap. 2 och 5 §§ e contrario.  

Vid ingående av fas 2-avtalet övertar entreprenören vanligen ansvaret för att 
kontraktshandlingarnas fullständighet och svarar för att entreprenaden 
uppfyller avsedd funktion. Eftersom denna ansvarsfördelning innebär ett avsteg 
från AB-avtalens finns det en risk att entreprenören då får svara för en skada 
som inte täcks av ansvarsförsäkringen. Eftersom det inom ramen för 
partneringprojekt ofta kan vara svårt att fastställa vem som upprättat viss 
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handling är det därför föredömligt att teckna en projektförsäkring som täcker 
skador oavsett ansvar. Om det visar sig att felet eller skadan beror på den part 
som inte bär ansvaret för den, kan parterna riskera att stå utan 
försäkringsskydd. För det fall parterna frångår den riskfördelning som 
föreskrivs i AB-avtalen är det därför viktigt att tillse att erforderligt 
försäkringsskydd finns, vilket kan uppnås genom att teckna en 
projektförsäkring. 

Vad gäller försäkringsskyddet avseende fas 2 förekommer ofta, som 
redogjorts för ovan, att ansvaret avseende tecknande av försäkringar, till 
skillnad från vad som föreskrivs i AB-avtalen, åvilar beställaren. I sådant fall 
måste det givetvis beaktas vid prissättningen av entreprenaden, och sker då 
inom ramen för fastställandet av riktkostnaden. I de fall entreprenören ska 
svara för kostnader hänförliga till försäkringar bör riktkostnaden höjas med 
motsvarande belopp eftersom entreprenören då enligt självkostnadsprincipen 
kommer att få betalt för dessa kostnader. Genom att riktkostnaden då har 
fastställts med beaktande av detta belopp kommer jämförelsebeloppet 
(riktkostnaden) och den verkliga kostnaden för entreprenaden omfatta samma 
kostnadsslag i denna del. 

 Vad gäller kostnader för avhjälpande svarar entreprenören som huvudregel 
endast för dessa om denne ansvarar för felet. Om entreprenören utför arbetet 
kontraktsenligt finns det således ingen risk att entreprenören kommer att få 
svara för några avhjälpandekostnader och det är således ingenting som 
entreprenören måste ta höjd för vid beräkning av ett fast pris. När det rör sig 
om avtal på löpande räkning bör entreprenören hålla i minnet att denne alltid 
har rätt till ersättning för avhjälpande av kontraktsarbete som inte utförts, 
såvida denne inte erhållit ersättning för utförandet av arbetet tidigare. Vid en 
jämförelse med ovan anfört engelskt standardavtal kan det anses mer förenligt 
med ”partneringandan” att, som enligt AB-avtalen, låta entreprenören avhjälpa 
samtliga fel, oavsett om denne ska hållas ansvarig. 

4   ÄTA-ARBETE OCH DESS PÅVERKAN PÅ PRISET FÖR 

ENTREPRENADEN 

4.1   Funktion och syfte  

På grund av entreprenaders inneboende komplexitet, parternas brist på 
information vid slutande av entreprenadavtal samt entreprenörens benägenhet 
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att vilja ändra entreprenaden under utförandet, har ÄTA-institutet inrättats som 
ett sätt att underlätta för parterna att tillse att beställaren erhåller önskad 
naturaprestation.154 I motiven till AB 72 uttalas att  

”Entreprenörens skyldighet att utföra ändringar och tilläggsarbeten 
utgör beställarens garanti att kunna få det slutresultat han verkligen 
önskar, eller – om han är huvudentreprenör – är skyldig att producera 
åt sin beställare. Regeln härom är därför av vital betydelse för 
beställaren eftersom ett byggnadsobjekts slutliga utformning och 
utseende icke alltid kan absolut fastställas i förväg.”  

ÄTA-arbeten innebär att entreprenörens åtagande endera ökas genom 
tilläggsarbeten, förändras genom ändringsarbeten eller minskas genom 
avgående arbeten. Arbetena utgör avsteg från kontraktsarbetena och åtskiljs 
således från dessa.155 Förutom sådana arbeten som innefattas i ÄTA-begreppet 
finns vissa andra arbeten som ska likställas med ÄTA-arbeten och således 
behandlas enligt samma regelverk. Dessa kommer att behandlas mer utförligt 
under avsnitt 4.3.  

4.2   Entreprenörens rätt och skyldighet att utföra 

I 2 kap. 3 § AB 04 och ABT 06 föreskrivs att entreprenören är, om inte annat 
följer av författning, berättigad och skyldig att under entreprenadtiden utföra 
sådana ÄTA-arbeten som föreskrivs av beställaren. För att säkerställa att det 
inte uppstår några oenigheter om vad det nya åtagandet innebär gäller ett 
skritftlighetskrav för ÄTA-arbeten. Inte alla arbeten utanför kontraktsarbetena 
utgör dock ÄTA-arbeten. Vad gäller tilläggsarbeten är det endast arbeten som 
står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och inte är av väsentligt 
annan natur än dessa omfattas av ÄTA-definitionen, enligt 
begreppsbestämningarna i AB-avtalen. I kommentarerna till 2 kap. 3 § AB 04 
och ABT 06 föreskrivs att med omedelbart samband avses de tilläggsarbeten 
som är så nära förknippade med kontraktsarbetena eller del därav att de 
tillsammans utgör en teknisk helhet.156 Att understryka är att dessa begräsningar 
endast gäller tilläggsarbeten. Bortsett från dessa begränsningar finns ingen 

                                                
154 Samuelsson, AB 04 – En kommentar, s. 99.  
155 Samuelsson, AB 04 – En kommentar, s. 124. 
156 Vid bedömningen av huruvida kontraktsarbetena är av ”väsentligt annan natur” ska 
ändringens art beaktas. Någon närmare beskrivning av rekvisitets innebörd framgår inte av AB-
avtalen. Samuelsson, AB 04 – En kommentar, s. 124-127. I doktrinen har dock uttalats att det 
endast är mycket grova avvikelser som kan åberopas för att inskränka beställarens 
ändringsbefogenhet. Hedberg, Stig, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, Svensk 
Byggtjänst, Stockholm, 2010, s. 44. 
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möjlighet för entreprenören att vägra utföra ÄTA-arbeten, oavsett arbetets 
omfattning.157 

Entreprenören är inte bara skyldig, utan också berättigad att utföra ÄTA-
arbeten. Denna rättighet motiveras av att entreprenörens arbete inte ska 
försvåras genom att en annan entreprenör kommer och etablerar sig på 
arbetsområdet eftersom det kan innebära störningar för den ursprunglige 
entreprenören. Rättigheten motiveras vidare av att det kan föranleda oklarheter 
gällande avgränsningen mellan olika entreprenörers arbete, vilket skulle bli 
problematisk i de fall skador eller fel uppstår. Att entreprenören är berättigad 
att utföra ÄTA-arbeten kan därav också betraktas som positivt ur 
kostnadssynpunkt eftersom det ökar förutsägbarheten och tydligheten.  

Rättigheten och skyldigheten gäller, som framgår av stadgandet, endast 
under entreprenadtiden och såvida annat inte följer av författning, exempelvis 
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Vid godkänd slutbesiktning 
upphör således entreprenörens ”monopolrätt”. Om beställaren nonchalerar 
entreprenörens rätt och istället anlitar annan entreprenör har entreprenören rätt 
att erhålla ersättning för dels uppkomna kostnader, exempelvis störningar, dels 
har entreprenören rätt till utebliven vinst motsvarande det positiva 
kontraktsintresset.  158 

4.3   Likställda ÄTA-arbeten 

I 2 kap. 4 § AB 04 och ABT 06 föreskrivs att vissa arbeten ska likställas med 
ÄTA-arbeten. Bestämmelsen har sin grund i att entreprenören ofta grundar sitt 
anbud på antaganden. Inte sällan visar det sig dock att dessa inte stämmer 
överens med de verkliga förhållandena.  Om de faktiska förhållandena inte 
speglar de kalkylförutsättningar som förelåg vid anbudslämnandet, ska de 
fördyrande avvikelser som uppstår till följd av sådan skillnad likställas med 
ÄTA-arbeten.  159 För att uppgift i handling ska medföra föranledd ÄTA ska det 
dock vara en sådan uppgift för vilken beställaren svarar. Likställda arbeten 
omfattas således inte heller av kontraktssumman och ska därför ersättas på 
samma sätt som beställda ÄTA-arbeten. När det gäller entreprenader där AB 
04 är tillämpligt ska entreprenören, enligt 2 kap. 7 § AB 04, inhämta 
beställaren synpunkter före arbetet påbörjas, förutsatt att entreprenören 

                                                
157 Samuelsson, AB 04 – En kommentar, s. 128. 
158 Liman, s. 101 f. och Samulesson, AB 04 –En kommentar, s. 358. 
159 Entreprenörens kalkylförutsättningar har redogjorts för ovan under avsnitt 3.2 och 3.3 med 
tillhörande underrubriker.  
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bedömer att ÄTA-arbetet kommer vara av sådan omfattning att det överskrider 
ett halvt prisbasbelopp. För totalentreprenader gäller istället, enligt 2 kap. 6 § 
ABT 06, att entreprenören utan dröjsmål och senast innan projekteringen av 
ÄTA-arbetet påbörjas ska underrätta beställaren om omständigheten som ligger 
till grund för det likställda arbetet.   

4.4   Ersättning för ÄTA-arbeten 

4.4.1   Beräkning av ersättning 

Eftersom ÄTA-arbeten inte omfattas av kontraktsarbetena är ersättning för 
dessa inte inräknande i kontraktssumman. För ÄTA-arbeten ska därför 
ytterligare ersättning utgå vilket föranleder en ändring av entreprenadsumman. 
Enligt 2 kap. 8 § AB 04 och ABT 06 är en grundförutsättning för att 
entreprenören ska ha rätt till ytterligare ersättning, dock att de formaliakrav 
som föreskrivs för respektive ÄTA-arbete, inklusive de likställda, har följts. I 
sådant fall ska ÄTA-arbeten regleras genom avräkning mellan tillkommande 
och avgående arbeten, vilket stadgas i 6 kap. 1 § AB 04 och ABT 06. I 6 kap. 6 
§ AB 04 och ABT 06 föreskrivs vidare att värdet av ÄTA-arbete ska beräknas 
enligt avtalad à-prislista, prissatt mängdförteckning eller annan avtalad 
debiteringsnorm. Angivet à-pris gäller intill 25 % ökning eller minskning av 
sådant kontraktsarbete som priset avser dock alltid intill ett värde motsvarande 
0,5 % av kontraktssumman. Såvida parterna inte avtalet om annat ska 
beräkningen därefter ske enligt samma grund som om avtalat à-pris saknas, 
varom mera nedan. Om parterna således avtalat om ett à-pris för vissa ÄTA-
arbeten återstår bara för parterna att komma överens om arbetets omfattning. 
Om avtalet inte innehåller à-prislista för ÄTA-arbeten och parterna i övrigt inte 
kommit överens om ersättning för dessa gäller, enligt 6 kap. 7 § AB 04 och 
ABT 06, att värdet av tillkommande arbete ska bestämmas enligt 
självkostnadsprincipen samt att värdet för avgående arbeten ska bestämmas till 
det belopp varmed arbetet ingår eller beräknas ingå i kontraktssumman.  

För det fall ÄTA-arbeten ska ersättas enligt självkostnadsprincipen men där 
kontraktsarbetena ersätts med ett fast pris, är en naturlig följd att risken för 
meningsskiljaktigheter avseende kontraktsarbetenas omfattning är 
överhängande. Beställaren har ett intresse av att så stor del som möjligt ska 
omfattas av åtagandet, medan entreprenören inte vill utföra arbeten som inte 
ingick i det ursprungliga åtagandet utan att bli kompenserad härför. Av samma 
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anledning är risken för oenighet avseende omfattningsfrågor inte lika stor vid 
avtal på löpande räkning eftersom någon egentlig kontraktssumma då inte 
existerar och entreprenören istället får ersättning för sina verifierade 
självkostnader. Ersättning för ÄTA-arbeten utgår då enligt samma grunder som 
kontraktsarbetena, om inte några särskilda debiteringsnormer avseende ÄTA-
arbeten har avtalats. 

Eftersom partneringavtal i regel baseras på löpande räkning är många av 
bestämmelserna rörande ÄTA, liksom vid rena löpande räknings-avtal, 
överflödiga och mindre lämpliga. Skillnaden mot ett rent löpande räkning-avtal 
är ju dock att partneringavtalet ofta även innehåller en riktkostnad som är 
kalkylerad utifrån de förutsättningar som parterna utgick från vid avtalsslutet 
avseende fas 2. Parterna brukar därför föreskriva att ÄTA-arbeten, såsom de 
definieras i begreppsbestämningarna, ska föranleda en ändring av 
riktkostnaden. Om föreskrivet ÄTA-arbete ska föranleda motsvarande justering 
av riktkostnaden riskerar entreprenören inte att förlora något på att föreslå 
ändringar. Det medför att slutresultatet kan gynnas. Det är däremot inte lika 
självklart att även likställda ÄTA-arbeten ska leda till en justering av 
riktkostnaden. Eftersom entreprenören i regel övertar ansvaret för riktigheten 
av allt arbete som utförts under fas 1 kan uppgifter i handlingar inte leda till att 
föranledda ÄTA-arbeten uppstår. Det förekommer att parterna avtalar om att 
inte heller övriga likställda ÄTA-arbeten ska föranleda en ändring av 
riktkostnaden, eller endast om de uppgår till visst belopp. Det grundar sig i att 
entreprenören i högsta grad är delaktig under den första fasen och därför kan 
anses ha skaffat sig all kännedom om arbetsplatsen samt övriga förhållanden.160 
Detta ligger i linje med hur sådana omständigheter hanteras inom ramen för 
vissa engelska avtal, vilka föreskriver att endast ändringar initierade eller 
godkända av beställaren ska föranleda en ändring av budgeten eller 
riktkostnaden.161 Fördelen med en sådan ordning är att parterna slipper utreda 
huruvida en viss omständighet var förutsägbar eller inte. En sådan utredning 
torde generellt sett innebära kostnader samt potentiellt kunna föranleda att 
oenigheter uppstår vilket är negativt för parternas samverkan. Nackdelen är 
däremot att det kan vara svårt att bedöma i hur stor utsträckning denna risk ska 
beaktas vid fastställandet av riskavsättningen. Om entreprenaden ska uppföras 
på en plats där förhållandena är relativt säkra och risken för att exempelvis 

                                                
160 Bjerle, s. 79 f. och 94 f.  
161 Punkten 17 med underpunkter PPC2000.  



67 
 

stöta på oförutsett hårt berg i marken är låg, torde det vara enklare att fastställa 
en skälig riskavsättning. Det kan tala för att låta entreprenören svara för 
samtliga verkliga förhållanden.   

Vid ÄTA-arbete har entreprenören också rätt att erhålla ersättning för 
åtgärder, arbeten eller utgifter som föranletts av entreprenadhandlingarna men 
som p.g.a. av ÄTA-arbete inte blir till avsedd nytta, vilket stadgas i 2 kap. 4 § 
AB 04 och ABT 06. 

Det är inte bara priset på entreprenaden som ändras vid ÄTA-arbeten, även 
kontraktstiden kan ändras. I 4 kap. 2 § AB 04 och ABT 06 föreskrivs nämligen 
att kontraktstiden ska förlängas eller avkortas i den utsträckning ÄTA-arbete 
påverkar möjligheten att hålla kontraktstiden. Tillkommande ÄTA-arbeten kan 
således, liksom andra omständigheter som medger entreprenören rätt till 
tidsförlängning, exempelvis påverka effekten av förseningsviten.  

4.4.2   Väsentlig rubbning 

I vissa fall kan ÄTA-arbeten eller med dessa likställda arbeten, föranleda en 
väsentlig rubbning av förutsättningarna för entreprenörens utförande. I sådant 
fall ska kostnadsreglering ske härför vilket framgår av 6 kap. 5 § AB 04 och 
ABT 06. I kommentaren till bestämmelsen föreskrivs att vid bedömningen av 
huruvida ÄTA-arbeten har inneburit en sådan väsentlig rubbning ska arten och 
omfattningen av ÄTA-arbetena beaktas, tidsåtgången för att utföra dem samt 
vilken påverkan ÄTA-arbetet har haft på entreprenadarbetena i övrigt. I 
kommentaren anges vidare att ersättning för ÄTA-arbeten förutsätts ha 
reglerats i samband med att dessa beställts och utförts. De kostnader som avses 
i bestämmelsen avseende väsentlig rubbning är således de kostnader på 
entreprenadarbetena i övrigt som uppkommit till en följd av dessa ÄTA-
arbeten. För att vara berättigad till ytterligare ersättning åligger det 
entreprenören att dels visa i vilka avseenden och på vilket sätt förutsättningarna 
har ändrats för genomförandet av entreprenaden, dels vilka extra kostnader 
som uppstått till följd av detta.  

Det är tydligt att bestämmelsen, liksom vad gäller bestämmelser avseende 
ersättning för ÄTA-arbetena som sådana, huvudsakligen är relevant och 
utformad för fast pris-avtal. Eftersom entreprenören har rätt att debitera 
merkostnader till följd av ÄTA-arbeten inom ramen för sin självkostnad vid 
avtal på löpande räkning, medför bestämmelsen avseende ytterligare ersättning 
vid väsentlig rubbning ingen skillnad för entreprenören vid sådana avtal.  Inom 
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ramen för partneringavtal brukar parterna inte avtala om att väsentlig rubbning 
ska medföra justering av riktkostnaden.162  

4.4.3   Slutavräkning 

Som en konsekvens av att beställaren inte bara har rätt att öka entreprenörens 
åtagande genom att beställa tillkommande arbeten, utan också är berättigad att 
minska entreprenörens åtagande genom att föreskriva att vissa kontraktsarbeten 
inte ska utföras, s.k. avgående arbeten, har en slags ”rabattbestämmelse” 
inrättats i 6 kap. 11 § AB 04 och ABT 06. I bestämmelsen föreskrivs att en 
slutavräkning mellan summan av tillägg och summan av avdrag ska ske efter 
entreprenadtiden. Om denna avräkning resulterar i att värdet av avgående 
arbeten överstiger värdet av tillkommande arbeten, ska 10 % av skillnaden 
gottskrivas entreprenören. Om skillnaden överstiger 20 % av 
kontraktssumman, ska entreprenören dessutom erhålla skälig ersättning för den 
uteblivna vinst som belöper på den del av skillnaden som överstiger 20 %. Som 
går att utläsa av bestämmelsen är den utformad för att gälla vid fast pris-
entreprenader. I kommentaren till bestämmelsen anges dock att entreprenören 
ska kompenseras på liknande sätt vid löpande räkning. Hur det avgående 
arbetet ska beräknas i sådant fall anges dock inte närmare. Eftersom värdet av 
avgående arbete ska fastställas till det belopp varmed arbetet ingår eller 
beräknas ingå i kontraktssumman, är det svårt att fastställa ett värde för 
avgående arbeten vid avtal på löpande räkning. Någon klar definition av 
kontraktsarbetena finns i regel inte vid avtal med sådan ersättningsform, 
eftersom den ofta väljs p.g.a. just bristande kontraktshandlingar. Det leder till 
att det ofta kan bli svårt att företa en slutavräkning inom ramen för avtal på 
löpande räkning.      

4.5   Inverkan på prissättningen och ersättningsmodeller 

Vad gäller avtal med fast pris medför förekomsten av ÄTA-arbeten och 
prissättningen av dessa att förutsägbarheten med ett fast pris kan gå om intet. 
Beställaren kan dock förhindra att kostnader för ÄTA-arbeten drar iväg på ett 
okontrollerat sätt genom att dels vara noggrann och tydlig när det gäller att 
definiera kontraktsarbetena, dels genom att i avtalet förskriva à-priser för 
troliga ÄTA-arbeten så att ersättning för dessa inte utgår enligt 
självkostnadsprincipen. Genom att vara eftertänksam och noggrann när 

                                                
162 Bjerle, s. 95.  
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omfattningen av kontraktsarbetena definieras och inte föreskriva arbete ”i 
onödan”, kan beställaren också undvika att behöva betala extra ersättning efter 
slutavräkning.  

Som framgått ovan medför utformningen av ersättningsmodellen löpande 
räkning att kostnader för ÄTA-arbete vanligen ersätts på samma sätt som 
kontraktsarbeten. Om det i en entreprenad tillkommer omfattande ÄTA-arbeten 
behöver beställaren således inte oroa sig för att kostnaderna kommer bli 
avsevärt större jämfört med om arbetena utgjort kontraktsarbeten. Om arbeten 
tillkommer kan de dock föranleda merkostnader till följd av entreprenören inte 
planerat för arbetet. I sådant fall kommer det slutliga priset på entreprenaden 
bli dyrare jämfört med om arbetet hade utförts som ett kontraktsarbete och då 
således ha tagits i beaktande vid entreprenörens planering av utförandet.  

ÄTA-institutet kan också påverka priset på entreprenaden vid avtal på 
löpande räkning om de avgående arbetena överstiger värdet av tillkommande 
arbeten, i enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. 11 § AB 04 och ABT 06. 
Som ovan framgått torde det dock vara svårt att bestämma värdet på avgående 
arbeten vid avtal på löpande räkning. 

Inom ramen för partneringavtal är det viktigt att beakta att den slutliga 
kostnaden ska jämföras med riktkostnaden. Trots att entreprenören i grunden 
ersätts på löpande räkning är det därför motiverat att riktkostnaden ska ändras 
vid föreskrivna ÄTA-arbeten. Riktkostnaden kan annars bli omotiverat låg i 
förhållande till den slutliga kostnaden. Parterna bör också tydligt reglera 
huruvida någon eller några likställda ÄTA-arbeten ska föranleda ändring av 
riktkostnaden.  

5   AVSLUTANDE ANALYS – LÄMPLIG PRISSÄTTNING AV 

ENTREPRENAD? 

5.1   Alternativa modeller och deras lämplighet 

5.1.1   Fast pris 

Som framgår av analysen ovan är AB-avtalen huvudsakligen utformade för 
avtal med ett fast pris och fördelen med modellen är huvudsakligen att det 
medför att priset blir mer förutsägbart jämfört med ett avtal på löpande 
räkning. Som vidare framgår är det däremot flera bestämmelser i ett fast pris-
avtal som berättigar entreprenören till ersättning utöver kontraktssumman. 
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Förutsägbarheten kommer därför i praktiken endast att uppnås om 
förutsättningar för ett fast pris-avtal föreligger.  Först och främst är det en 
förutsättning att kontraktshandlingarna i stort sett uttömmande beskriver 
entreprenörens naturaprestation eftersom det fasta priset, kontraktssumman, 
bara omfattar sådana arbeten. Kontraktshandlingarnas utformning är inte bara 
viktig ur denna aspekt utan också p.g.a. att omfattningen av kontraktsarbetena i 
stor utsträckning påverkar de bestämmelser som kan berättiga entreprenören 
till ersättning utöver kontraktssumman. När en entreprenör ska beräkna ett fast 
pris för en entreprenad har denna vidare rätt att utgå från vissa förutsättningar. 
Förutsättningarna kan avse dels sådana omständigheter som är möjliga att 
kalkylera, exempelvis i vilken omfattning hyresgäster kommer sitta kvar under 
entreprenadtiden, dels sådana omständigheter som inte är kalkylerbara och för 
vilka entreprenören därför är berättigad att göra fackmässiga antaganden. För 
att ett fast pris ska vara lämpligt krävs därför också att beställaren är förtrogen 
med att de kalkylerbara förhållanden som entreprenören har rätt att förutsätta 
också motsvarar de förutsättningar som kommer råda i praktiken. Vad gäller de 
icke kalkylerbara förhållandena, framförallt markförhållanden, kan sägas att ett 
fast pris är mer lämpligt i de fall området och övriga omständigheter är sådana 
att risken för att verkliga förhållanden inte motsvarar de fackmässigt antagna är 
relativt låg. Ett fast pris kan exempelvis vara mer lämpligt i ett område där de 
geologiska skillnaderna inte är så stora.  

Den tid inom vilken entreprenören ska fullgöra sitt åtagande beror också i 
hög utsträckning på kontraktshandlingarnas utformning. Entreprenören 
ansvarar nämligen för att kontraktsarbetena färdigställs inom avtalad 
kontraktstid men således bara för sådana arbeten som omfattas av 
kontraktshandlingarna. Om det är viktigt för beställaren att entreprenaden 
färdigställs inom viss tid kan parterna avtala om förseningsviten vid 
överskridande av kontraktstiden. För att ett förseningsvite ska få avsedd effekt 
förutsätts däremot också att kontraktshandlingarna är fullständiga eftersom 
endast däri föreskrivet arbete ska utföras inom kontraktstiden.  Ur en 
hindersersättningssynpunkt kan ett fast pris anses mer förmånligt för 
beställaren eftersom entreprenören i sådana fall är mer begränsad att erhålla 
ytterligare ersättning jämfört med avtal på löpande räkning. Även ur ett 
forceringskostnadsperspektiv torde ett fast pris vara mer förmånligt för 
beställaren eftersom kostnaderna i sådant fall enkelt kan urskiljas från 
kontraktssumman. Det medför att beställaren löper mindre risk för att betala 
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forceringskostnader som beror på en omständighet som entreprenören svarar 
för.   

När det gäller risk- och ansvarsfördelningen kan sägas att lämpligheten av 
ett fast pris beror på risken för skador på entreprenaden och vem av 
entreprenören och beställaren som har mest erfarenhet och kunskap att prissätta 
dessa. Eftersom entreprenören bär ett strikt ansvar för skador på entreprenaden 
under entreprenadtiden kommer entreprenören kalkylera med en viss 
riskpremie. Ett fast pris kan därför vara lämpligt om beställaren bedömer att 
entreprenören har kunskap och erfarenhet för att dels kalkylera med en rimlig 
riskpremie, dels vidtar erforderlig riskminimering under arbetes utförande. 
Under sådana förhållanden kan dock ett fast pris i vissa fall vara till nackdel för 
beställaren. Om beställaren själv har svårt att bedöma potentiella risker kan en 
illojal entreprenör utnyttja denna okunskap genom att kalkylera med en 
omotiverat hög riskpremie. Risk- och ansvarsfördelningens påverkan på priset 
är också nära sammankopplad med försäkringsskyddet. När en riskpremie ska 
bestämmas bör parterna därför också beakta i vilken omfattning och av vem, 
försäkringar ska tecknas.  

Som ovan nämnts är en förutsättning för att ett fast pris ska vara 
förutsägbart att kontrakthandlingarna i stor utsträckning kan antas beskriva de 
arbeten som faktiskt måste utföras för att erhålla avsedd entreprenad. Denna 
förutsättning blir särskilt framträdande när ÄTA-arbeten och dess påverkan på 
priset beaktas. Eftersom sådana arbeten i praktiken ofta ersätts på löpande 
räkning, oavsett ersättningsform för kontraktsarbetena, kan det fasta priset 
förlora sitt syfte i de fall en omfattande mängd ÄTA-arbeten tillkommer. Om 
kontraktshandlingarnas utformning och förutsättningarna i övrigt är av sådan 
karaktär att risken för att beställda och/eller likställda ÄTA-arbeten tillkommer 
i en relativt stor omfattning är ett fast pris därför olämplig som ersättningsform.    

5.1.2   Löpande räkning 

Inom ramen för löpande räkning ersätts kontraktsarbetena på samma sätt som 
ÄTA-arbeten, förutsatt att parterna inte avtalat om à-priser för ÄTA-arbeten 
eller träffat annan överenskommelse. Det medför att det inte ställs lika höga 
krav på kontraktshandlingarnas fullständighet inom ramen för ett avtal på 
löpande räkning. Till viss mån kommer däremot utformningen av 
kontraktshandlingarna också påverka priset på entreprenaden vid avtal på 
löpande räkning, eftersom kontraktshandlingarnas omfattning också påverkar 
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andra bestämmelser. Om beställaren ändrar entreprenörens åtagande genom 
ÄTA-arbeten ska kontraktstiden förlängas i den utsträckning arbetet påverkar 
möjligheten att hålla kontraktstiden. Det innebär exempelvis att betydelsen av 
ett förseningsvite kan gå förlorat om kontraktshandlingarna dåligt beskriver 
den avsedda entreprenaden. Detta gäller således oavsett om det rör sig om ett 
avtal på fast pris eller löpande räkning. Ur ett perspektiv där kostnader för 
hinder beaktas kan löpande räkning anses mindre förmånligt för beställaren, 
eftersom entreprenören i praktiken i sådant fall, till skillnad från vid fast pris, 
erhåller ersättning för samtliga hinderskostnader. Löpande räkning som 
ersättningsform kan därför anses mer lämpligt i entreprenader där beställaren 
bedömer att risken för att hinder uppstår är relativt liten. Ur 
forceringsersättningssynpunkt kan löpande räkning också anses mindre 
förmånligt för en beställare eftersom modellens utformning medför att det kan 
vara svårt att särskilja forceringskostnader från övriga vilket kan föranleda att 
beställaren i vissa fall utger mer ersättning än vad entreprenören egentligen är 
berättigad till. Ur denna aspekt, liksom vad som allmänt gäller, är löpande 
räkning således mer lämpligt i entreprenader där beställaren känner en stor tillit 
till entreprenören.  

Ur ansvarsfördelningssynpunkt kan ett avtal på löpande räkning vara mer 
förmånligt om beställaren befarar att entreprenörer inom ramen för ett fast pris 
skulle kalkylera med onödiga riskavsättningar. Inom ramen för ett avtal på 
löpande räkning kommer entreprenören däremot inte att debitera några 
”riskkostnader” förrän en sådan risk faktiskt realiseras. Ur försäkringssynpunkt 
kan löpande räkning vara mindre förmånligt ur beställarsynpunkt eftersom 
entreprenören då dels kommer debitera kostnader för försäkringspremier men 
också, till skillnad från vid ett fast pris, även kostnader för eventuella 
självrisker.  

När ÄTA-arbeten och dess påverkan på priset beaktas kan ett avtal på 
löpande räkning anses vara mer förmånligt för beställaren eftersom det innebär 
att debiteringen i princip blir densamma för samtliga arbeten inom ramen för 
entreprenaden. Beställaren riskerar då inte att mötas av några oförutsedda 
debiteringsnormer, exempelvis oväntat höga timarvoden, vid tilläggsarbeten.  

5.1.3   Partneringavtal 

Incitamentsbaserad ersättning inom ramen för partneringavtal kan sägas 
innebära en modell som erhåller fördelarna med såväl ett fast pris som ett avtal 
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på löpande räkning. Det beror på att entreprenören i grunden ersätts för sina 
verifierade självkostnader men att avtalet också består av ett inbyggt incitament 
som bl.a. avser att förhindra ”illojalt utnyttjande” av ersättningsmodellen 
löpande räkning. Genom att uppskatta en riktkostnad uppnår parterna vidare en 
viss förutsägbarhet vad gäller den slutliga kostnaden. Eftersom riktkostnaden, 
till skillnad från ett fast pris, fastställs efter en relativt omfattande 
riskidentifiering kan den också anses mer pålitlig och således mer förutsägbar 
än ett fast pris. Det faktum att båda parter bidrar till att fastställa riktkostnaden 
samt att den i regel fastställs i ett senare skede jämfört med priset i en fast pris-
entreprenad talar också för att riktkostnaden innebär en högre förutsägbarhet än 
ett fast pris.  

Som framgått i analysen ovan krävs det däremot en betydligt större 
uppoffring från beställarens sida inom ramen för ett partneringavtal. För att ett 
partneringavtal ska fungera på avsett sätt krävs en hög nivå av samverkan på 
flera olika plan. Fördelarna med en riktkostnad är flera men det innebär också 
merarbete för parterna. De måste inte bara uppskatta kostnaden för 
entreprenaden utan också besluta under vilka förutsättningar riktkostnaden ska 
justeras samt hur överskridande/underskridande procentuellt ska fördelas. Allt 
merarbete som ett partneringprojekt innebär medför att partneringkonceptet är 
långt ifrån optimalt för alla typer av entreprenader. Ur kostnadssynpunkt är 
partneringkonceptet därför ofta bara motiverat för entreprenader av komplex 
natur och mekanismerna i partneringavtalet kan hantera denna komplexitet.  
Om en entreprenad exempelvis innefattar särskilt stora risker som kan undvikas 
genom proaktiva åtgärder kan ett partneringavtal, inkluderat en riskinventering, 
därför vara motiverad. Partneringavtal kan också vara motiverat i de fall 
beställaren har bristfällig kunskap om hur en viss typ av entreprenad bör 
utformas och utföras men anlitar en entreprenör som har lång erfarenhet av 
liknande projekt. Ur kostnadssynpunkt är partneringkonceptet också gynnsamt 
genom att tvistlösningsmekanismen föreskriver att en oenighet i första hand 
ska lösas internt mellan parterna.   

5.2   Partnering de lege ferenda  

Den mest avgörande och betydelsefulla skillnaden mellan dagens svenska 
partneringavtal och hur de normalt utformas i Danmark och England avser 
vilka kostnader som riktkostnaden ska omfatta och när denna ska justeras. På 
vilka grunder riktkostnaden fastställs får också stor påverkan på många övriga 



74 
 

bestämmelser inom ramen för ett partneringavtal. Den rådande uppfattningen i 
Sverige är att riktkostnaden ska motsvara en uppskattning av entreprenörens 
kostnader för entreprenaden medan det i Danmark och England är mera vanligt 
att riktkostnaden motsvarar samtliga uppskattade kostnader för projektet. Att 
låta riktkostnaden omfatta samtliga kostnader i projektet torde i högre 
utsträckning motivera entreprenören att verka för att hela projektet optimeras 
och således inte bara att dennes eget arbete och kostnader underskrider eller 
håller sig inom riktkostnaden. Trots att det torde innebära ett mer omfattande 
arbete med att fastställa riktkostnaden i ett sådant fall torde det i slutändan ofta 
kunna vara mer gynnsamt för beställaren avseende såväl priset som kvaliteten 
på den slutliga entreprenaden.   

6   SAMMANFATTANDE SLUTSATS  

Såsom nämndens inledningsvis finns det ingen allmängiltig modell för att 
prissätta entreprenader, och som tydligt framgår av analysen ovan är det heller 
inte eftersträvansvärt att fastställa en sådan. Det beror på att prissättningen 
styrs av en mängd olika mekanismer samt att varje entreprenad är unik. Även 
om det inte går att fastställa en modell som är bäst lämpad för alla typer av 
entreprenader går det däremot att dra slutsatser avseende de olika modellernas 
lämplighet för olika typer av entreprenader. Beställaren får därför, med 
utgångpunkt i dessa slutsatser, ta ställning till de specifika förutsättningarna i 
det enskilda fallet och härigenom bestämma vilken ersättningsmodell som är 
bäst lämpad.  

Ett fast pris torde sällan vara den modell som är bäst lämpad för 
entreprenaden. Fördelen med ett fast pris är att det är förutsägbart för 
beställaren. Flertalet bestämmelser i ett fast pris-avtal medger dock 
entreprenören rätt till ytterligare ersättning utöver kontraktssumman vilket 
innebär att förutsägbarheten går förlorad om förutsättningarna för 
ersättningsmodellens lämplighet inte föreligger. Den grundläggande och 
fundamentala förutsättningen för att ett fast pris ska vara lämpligt är att 
kontraktshandlingarna optimalt sätt uttömmande, men i vart fall i stor 
utsträckning, definierar den avsedda entreprenaden. Det beror på att flertalet av 
de bestämmelser som kan berättiga entreprenören till ersättning utöver 
kontraktssumman beror av kontraktsarbetenas omfattning. Ju säkrare 
beställaren är på att det arbete som beskrivs i kontraktshandlingarna motsvarar 
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det arbete som måste utföras för att erhålla avsedd entreprenad, desto 
lämpligare är det att använda sig av ett fast pris som ersättningsmodell. Ett fast 
pris är också lämpligt om det är sannolikt att förutsättningarna för utförandet av 
entreprenaden motsvarar verkliga förutsättningar.  

Löpande räkning är den modell som, förutsatt att den tillämpas lojalt, leder 
till det pris som motsvarar entreprenörens faktiska, och möjligen beställarens 
lägsta, kostnad för entreprenaden. Eftersom beställaren och entreprenören i ett 
avtal på ren löpande räkning har motstående intressen torde priset i praktiken 
däremot ofta uppgå till ett högre belopp än vad entreprenören faktiskt är 
berättigad till. Modellen kan på flera sätt anses ha en ”inbyggd mekanism” som 
gör att entreprenören kan debitera viss ersättning som denne enligt avtalet inte 
är berättigad till, men som p.g.a. ersättningsmodellens utformning kan gå 
obemärkt förbi. Vidare kan ersättningsmodellen utformning t.o.m. anses 
motivera entreprenören att debitera kostnader som är större än vad som faktiskt 
varit nödvändigt. Om beställaren har ett stort förtroende för entreprenören 
kommer denna problematik inte att bli aktuell och modellen kan i sådana fall 
vara mycket lämplig. Fördelen med modellen är att den medför en större 
flexibilitet för beställaren att ändra åtagandet under entreprenadens utförande. 
Modellen kan därför också vara lämplig för entreprenader där det är 
betydelsefullt för beställaren att kunna ändra omfattningen av entreprenörens 
åtagande under arbetets utförande med så små konsekvenser som möjligt. 

Partneringavtal med en incitamentsbaserad ersättning innehåller löpande 
räkning-avtalets fördelar men innehåller också flertalet andra bestämmelser 
som medför att risken för att entreprenören handlar illojalt är avsevärt mindre 
jämfört med ett avtal på löpande räkning. Partneringavtal innehåller däremot 
flera element som är tids- och kostnadskrävande. Partneringkonceptet är därför 
inte lämpligt för alla typer av entreprenader. För att avtalsmodellen ska vara 
lämpad bör entreprenaden innehålla en komplexitet som partneringkonceptet är 
utformat för att hantera. En komplexitet som exempelvis kan hanteras genom 
tidig entreprenörsmedverkan eller initial riskinventering. För att partnering ska 
vara lämplig som avtalsmodell krävs vidare att beställaren har viss 
organisatorisk kapacitet samt att beställaren är beredd och villig att 
tillhandahålla de extra resurser som krävs. Förutsatt att dessa förutsättningar 
föreligger är partneringavtal däremot en lämplig ersättningsmodell som gynnar 
såväl kvaliteten på slutprodukten som en ”korrekt” prissättning av 
entreprenaden.   
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