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Summary 
In today’s construction industry, it’s a well-known problem that 
construction projects are often troubled by disputes. In order to overcome 
the problem of disputes that hamper project, the regularly used standard 
form of contracts include dispute settlement clauses that provide alternative 
dispute settlement methods other than the two traditional one’s arbitration 
and court procedure. The focus of this thesis is to compare two of these 
procedures: the so-called Expedited Dispute Resolution in the Swedish 
standard form of contract AB 04 and the internationally viable FIDIC Red 
Book which provides for the establishment of a Dispute Avoidance and 
Adjudication Board (DAAB).  
 
The comparison revolves around the two research questions whether DAAB 
would be a better suited dispute resolution procedure for the Swedish 
contracting industry and whether DAAB should replace Expedited Dispute 
Resolution in the new revised version of AB 04. The methods are similar as 
both enable for the parties to promptly receive a binding decision on which 
they can relate without having to go to arbitration or public court. 
 
The prominent difference between Expedited Dispute Resolution and 
DAAB is the degree to which they are used in practice. DAAB and the 
related forms of Dispute Boards have gained wide recognition and are used 
worldwide. On the contrary, Expedited Dispute Resolution has hardly been 
used since it was introduced in 2004. For Dispute Boards as a whole, close 
to 99 percent of all referred disputes can be resolved within 90 days. In large 
international construction projects, the cost between DAAB and arbitration 
can differ by several percent of the total project cost. 
 
More noticeable differences are that an adjudicator in a Expedited Dispute 
Resolution enjoys less time to give its decision: four weeks after the 
adjudicator received the documents cited compared to 84 days from the 
referral that applies to DAAB. DAAB within the framework of FIDIC Red 
Book is more thorough than Expedited Dispute Resolution and involves 
more detailed rules. A deficiency thus identified concerning Expedited 
Dispute Resolution is that it lacks mechanisms that prevent the issue from 
expanding in range as such responsibility lies solely with the adjudicator. 
 
Although DAAB is a more well-functioning and foreseeable procedure, 
there are some hurdles in the way of introducing DAAB as a replacement 
for Expedited Dispute Resolution in the forthcoming revision of AB 04. 
Above all, the increased initial project costs it would entail for smaller 
contracts that must be anchored as well as the shortage of Swedish lawyers 
specialized in construction disputes and available to act as members of 
dispute resolution boards. 
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Sammanfattning 
Inom bygg- och anläggningsbranschen är det ett välkänt problem att 
entreprenadprojekt ofta drabbas av tvister. För att få bukt med problemet 
med tvister som hämmar projekten finns det i de allmänt använda 
standardavtalen tvistelösningsklausuler som föreskriver andra 
tvistelösningsmetoder än de två konventionella sätten skiljeförfarande och 
allmän domstol. Uppsatsen syftar till att jämföra två av dessa förfaranden: 
förenklad tvistelösning i det svenska standardavtalet AB 04 och det 
internationellt gångbara FIDIC Red Book som föreskriver inrättandet av en 
DAAB.  
 
Jämförelsen utgår ifrån frågeställningarna om DAAB skulle kunna vara en 
bättre lämpad tvistelösningsform för den svenska entreprenadbranschen 
samt om DAAB bör ersätta förenklad tvistelösning i den nya reviderade 
versionen av AB 04. Metoderna är likartade då båda möjliggör för parterna 
att snabbt få ett bindande beslut att förhålla sig till utan att behöva vända sig 
till skiljeförfarande eller allmän domstol.  
 
Den mest framträdande skillnaden mellan förenklad tvistelösning och 
DAAB är i vilken grad de nyttjas i praktiken. DAAB och de närbesläktade 
formerna av Dispute Boards har vunnit ett brett erkännande och används 
världen över. Förenklad tvistelösning å sin sida har knappt använts sedan 
det introducerades 2004. För Dispute Boards generellt sett gäller att nära 99 
procent av alla tvister som hänvisas till dem kan lösas inom 90 dagar. Av 
den totala projektkostnaden i stora internationella entreprenadprojekt kan 
kostnaden mellan att använda DAAB och skiljeförfarande skilja flera 
procent. 
 
Det finns även fler anmärkningsvärda skillnader. T.ex. att en skiljeperson i 
en förenklad tvistelösning har kortare tid på sig att meddela parterna sitt 
beslut: fyra veckor efter att skiljepersonen mottagit de åberopade 
handlingarna jämfört med 84 dagar från att tvisten hänskjutits som gäller för 
DAAB. Likaså att DAAB inom ramen för FIDIC Red Book är mer 
genomarbetat än förenklad tvistelösning och omgärdas av fler regler. En 
brist som därmed identifierats med förenklad tvistelösning är att det saknar 
mekanismer som förhindrar att ärendet inte växer i omfattning eftersom det 
ansvaret enbart ligger på skiljepersonen.  
 
Trots att DAAB är ett konstaterat mer välfungerande och förutsebart 
förfarande finns det vissa hinder inför att införa det som ersättare för 
förenklad tvistelösning i nästkommande revidering av AB 04. Framför allt 
de ökade initiala projektkostnader det skulle medföra för mindre 
entreprenader som måste förankras såväl som bristen på entreprenadjurister 
tillgängliga för att agera ledamöter i tvistelösningsnämnder.   
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Förord 
Den vår som nu är till ända har varit minst sagt annorlunda. Livet har 
förändrats för väldigt många under den pandemi som drabbat Sverige och 
världen. Denna världskris var knappat något jag hade kunnat vänta mig när 
jag klev in genom Juridicums dörrar för snart fem år sedan. Inte heller hade 
jag kunnat vänta mig att jag skulle få chansen att lära känna så många 
fantastiska vänner, framför allt i Lunds studentliv men även under min tid 
vid Nagoya University i Japan. Ingen nämnd, ingen glömd för att använda 
en något utnött klyscha.  
 
Jag skulle vilja tacka min familj för allt stöd under min studietid i Lund. 
Likaså vill jag tacka mina nära vänner för alla oförglömliga stunder och jag 
ser verkligen fram emot att de allra flesta av er kommer bo i Stockholm 
framöver så att vi kan fortsätta ses så ofta som möjligt.  
 
För tillkomsten av det här arbetet vill jag särskilt rikta ett tack till min 
handledare David Dryselius som kommit med värdefull feedback och 
uppmuntran. Även de verksamma entreprenadjurister som tagit sig tid, 
svarat och ställt upp på telefonintervjuer förtjänar ett särskilt omnämnande.  
 
Slutligen skulle jag vilja ta tillfället i akt och tillägna detta arbete till två 
starka och inspirerande kvinnor i min närhet som tyvärr gått ur tiden under 
våren. Dessa två kvinnor är min mormor Inger Arkhem och min 
gammelfaster Inga-Lisa Lindeberg. Vila i frid.   
 
 
Stockholm, maj 2020. 
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Några förkortningar 
AB 04 Allmänna Bestämmelser för 

byggnads-, anläggnings- och 
installationsentreprenader 04 

 
ABT 06 Allmänna Bestämmelser för 

totalentreprenader avseende 
byggnads-, anläggnings- och 
installationsarbeten 06 

 
ADR   Alternative Dispute Resolution 
 
BKK Byggandets Kontraktskommitté 
 
DAAB Dispute Avoidance and 

Adjudication Board 
 
DAB Dispute Adjudication Board 
 
DB Dispute Board 
 
DRB Dispute Review Board 
 
FIDIC Fédération Internationale Des 

Ingénieurs Conseils (International 
Federation of Consulting 
Engineers) 

 
ICC International Chamber of 

Commerce 
 
NOD Notice of Dissatisfaction  
 
SCC Stockholm Chamber of Commerce 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 
Oenighet och konflikter kan uppstå i alla typer av affärsförbindelser, inte 
minst i entreprenadprojekt. I omfattande och komplexa projekt som utförs 
över lång tid behöver man många gånger snabbt kunna avgöra en tvist som 
uppkommer i anslutning till utförandet.1 En tvist föreligger då ena parten 
har framfört ett krav på ersättning eller prestation och den andra parten tagit 
avstånd från kravet. Det finns många sätt att lösa tvister och undvika att 
projektet blir lidande av parternas oenigheter. Ett exempel är ett proaktivt 
val av tvistelösningsmetod när parterna sluter avtalet. Det är nyttigt att ha i 
åtanke att enbart vetskapen om att man har rätten på sin sida inte är särskilt 
mycket värt om man saknar effektiva medel för att tillvarata och göra rätten 
gällande.   
 
Jag började intressera mig för konflikter och konfliktlösning i 
entreprenadprojekt först när jag läste fördjupningskurserna Entreprenadrätt 
samt Konflikt och kontrakt. Att tvister kunde lösas på den traditionella 
vägen i allmän domstol eller genom det privata alternativet skiljeförfarande 
var jag förvisso väl införstådd med. Vad som inte var lika bekant var 
behovet av mer effektiva sätt att reda ut tvister i entreprenadprojekt. Detta 
behov har i sin tur skapat flera mer eller mindre informella metoder. 
Däribland presenterades Dispute Board som verkligen fångade mitt intresse 
i och med att det framstod som den överlägset bästa lösningen att alltid ha 
insatta personer att vända sig till. 
 
Trots att det är känt att bygg- och anläggningsbranschen är en bransch som 
ofta upplever en stor mängd tvister mellan parterna tycks 
tvistelösningsklausuler sällan vara något som ägnas någon extra tanke. 
Eftersom det i allmänhet dessutom finns standardavtal införlivade i 
entreprenadavtalet som reglerar tvister finns det än mindre skäl att på 
förhand fokusera på ett scenario där parterna är oense. Säkerligen kan parter 
känna att man hellre fokuserar på andra saker än tvistelösning av de 
konflikter som ännu inte uppstått och genom det riskerar att upplevas som 
pessimistisk inför projektet.  
 
 
 
 
 
 

 
1 Kansmark (1995/96), s. 958.  
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Jag tror att min fascination för upplägget Dispute Board även gjorde mig 
nyfiken på den svenska motsvarigheten, det vill säga det av Byggandets 
Kontraktskommitté (BKK) skapade förenklad tvistelösning2, och hur den 
fungerar. Eftersom AB-avtalen har en så pass dominerande ställning på den 
svenska marknaden, något jag ska återkomma till senare, finns det goda skäl 
att granska dessa avtalsmekanismer och jämföra dem med den 
internationella ingenjörsorganisationen FIDIC:s svar på hur man bäst 
undviker kostsamma tvister. Blickar man utanför Sveriges gränser och ser 
vad som där är vedertaget kanske det går att hitta sätt att minska branschens 
sårbarhet för konflikter. Inom FIDIC-familjen finns Red Book som 
motsvarar AB 04 i och med att den också avser utförandeentreprenader. 
 
Det kan tilläggas att BKK har inlett arbetet med att revidera de allmänna 
bestämmelser som gavs ut 2004 och preliminär tid för publicering är 
nästkommande år, det vill säga 2021. Frågan om vilka tvistelösningsformer 
som standardavtalet ska tillhandahålla är ett av de områden som kan komma 
att omarbetas inför det nya AB 21. Åtminstone står det klart att kapitel 9 och 
10 som berör tvister står på dagordningen på reformagendan för BKK.3  
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Detta arbete syftar till att jämföra de två alternativa 
tvistelösningsmetoderna: förenklade tvistelösning enligt 10 kap. AB 04, 
med DAAB i FIDIC Red Book. Jämförelsen består i att undersöka och 
belysa fördelar, nackdelar och skillnader samt deras lämplighet som 
tvistelösningsförfaranden i entreprenader av varierande storlekar. 
Förhoppningsvis kan detta arbete bidra med att belysa frågan om hur tvister 
som uppstår under entreprenadprojekt kan lösas fortlöpande på mest 
effektivt och för parterna tryggast sätt.   
 
Mot bakgrunden att AB 04 är på god väg att revideras finns det en viss 
förhoppning att den här uppsatsen i någon mån kan utgöra ett bidrag till 
revideringsarbetet. I bästa fall kan en kartläggning av förfarandet i 10 kap. 
AB 04 samt en jämförelse med metoden Dispute Adjucication and 
Adjudication Board (DAAB) i FIDIC Red Book bidra till en välgrundad 
uppfattning av förenklad tvistelösning inför beslut om dess framtid i 
revideringen av AB 04.  
 
 
 

 
2 Notera att förenklad tvistelösning är ett begrepp som saknar koppling till – och ska inte 
förväxlas med – Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Förenklat 
Skiljeförfarande för tvister av enklare natur.  
3 Byggandets Kontraktskommitté (2020). 
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De frågeställningar som arbetet ämnar utreda är således följande:  
 

• Är institutet DAAB enligt FIDIC Red Book bättre lämpad som 
förprocessuellt tvistelösningsförfarande i den svenska 
entreprenadbranschen jämfört med AB 04:s motsvarighet förenklad 
tvistelösning?  

• Finns det övervägande skäl att ersätta förenklad tvistelösning med 
DAAB i den kommande reviderade versionen av AB 04? 

 
 

1.3 Metod och material  
Metoden som kommer att användas för detta arbete utgår från det som 
brukar benämnas som en komparativ metod. Avstamp görs i hur alternativ 
tvistelösning i entreprenadförhållanden hanteras i svensk rätt i form av 
förenklad tvistelösning varefter denna metod jämförs med den 
internationellt förekommande DAAB från FIDIC Red Book. Kärnan i en 
komparativ metod är att ge sig i kast med att försöka förstå likheter och 
skillnader mellan olika rättssystem.4 Förklarat i en mening kan komparativ 
metod förstås som ”the study of, and research in, law by the systematic 
comparison of two or more legal systems; or parts, branches or aspects of 
two or more legal systems.5 
 
Det hela skulle även kunna kategoriseras i enlighet med Kleinemans 
begreppsanvändning som en komparativ undersökning inom ramen för 
rättsdogmatiken.6 Trots att han inledningsvis beskriver det som en särskild 
form av rättsdogmatik förklarar Kleineman att det i realiteten förmodligen 
rör sig om flera metoder samtidigt, vilket ibland kan handla om att 
importera lösningar som visat sig effektiva i ett främmande rättssystem. Den 
importerade lösningen i det här fallet är användandet av en DAAB och dess 
nya kontext är den svenska entreprenadrätten. Samtidigt kan inte DAAB och 
i förlängningen FIDIC härröras från ett specifikt rättssystem tillhörande viss 
stat eftersom FIDIC är tänkt att användas i vitt skilda jurisdiktioner. Det 
hela kokas egentligen ner till definitionen av det något problematiska 
begreppet rättssystem och om FIDIC skulle kunna kvalificeras som sådant. 
Det står klart att alla rättssystem inte är statliga.7 Utan att fördjupa sig vidare 
i begreppet rättssystem är det således åtminstone tänkbart att betrakta FIDIC 
som ett rättssystem trots att det saknar koppling till en specifik stat. Därmed 
kan FIDIC bli föremål för en komparativ undersökning.  
 

 
4 Valguarnera (2018), s. 143.  
5 Kamba (1974), s. 486.  
6 Kleineman (2018), s. 41.  
7 Valguarnera (2018), s. 150.  
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Den komparativa metoden har ett praktiskt värde då det är vanligt 
förekommande att rättssystem tar efter och så att säga ”härmar” varandra. 
En stor majoritet av de regler som idag upplevs som svenska påfund har från 
början utländskt ursprung och den typen av lån sinsemellan sker regelbundet 
inom ramen för både lagstiftning, praxis och doktrin.8 Det är med andra ord 
väl beprövat att, så att säga, ”snegla” mot hur andra har löst samma problem 
som man själv ställs inför. Mot den bakgrunden är det lämpligt att använda 
detta angreppssätt även när det kommer till funktionen och framtiden för 
alternativa tvistelösningsformer. Jämförelser mellan uppbyggnaden av de 
svenska reglerna i AB-avtalen och FIDIC-villkoren har tidigare gjorts bland 
annat av Samuelsson och Iwar i samlingsverket FIDIC: An Analysis of 
International Construction Contracts.9   
 
Källmaterialet som studeras är till största del entreprenadbranschens 
standardavtal, svenskt och internationellt, samt den doktrin som finns inom 
entreprenadrätten. Till viss del kommer även civilprocessrättslig doktrin att 
nyttjas. Eftersom uppsatsen fokuserar på alternativ tvistelösning utanför 
allmän domstol är mängden relevanta rättsfall nära obefintlig, med undantag 
för ett tingsrättsmål som presenteras i kapitel 3.3.   
 
AB 04 och FIDIC Red Book utgör uppsatsens primära rättskällor och är 
således en viktig del av källmaterialet. Beslut från skiljenämnder och 
skiljepersoner är i regel skyddade av sekretess och därmed inte offentligt 
tillgängliga. På grund av sekretessen förekommer det enligt Samuelsson 
”bara sporadiska (om ens några) hänvisningar till skiljedomsavgöranden i 
den förmögenhetsrättsliga litteraturen.”10 Av den anledningen har den typen 
av privata avgöranden inte kunnat användas som underlag för några analyser 
kring rättstillämpningen av standardavtalen.  
 
Givetvis är sekretessen ett hinder eftersom ett övergripande mål är att nå en 
djupare förståelse av AB 04, avtalets funktion och motiven bakom. 
Samtidigt går det inte att komma ifrån att området entreprenadrätt har som 
tydligaste karaktärsdrag att den vilar på privata branschöverenskommelser 
där offentliggjorda förarbeten inte krävs som vid lagstiftning. Studier inom 
entreprenadrätt kan därför inte nå full insyn i de överväganden och 
resonemang som föranlett bestämmelserna.  
 
Ett mindre antal epost- och telefonintervjuer har genomförts där verksamma 
entreprenadjurister med erfarenhet av tvistlösning har tillfrågats om deras 
syn på förenklad tvistelösning. Källmaterialet som tillkom på det sättet är 
emellertid av relativt liten betydelse för uppsatsen som helhet.   

 
8 Valguarnera (2018), s. 144.  
9 För vidareläsning, se: Iwar & Samuelsson: FIDIC and Swedish Construction Law, s 277–
313, i Knutson (red): FIDIC: An Analysis of International Construction Contracts (2005).  
10 Samuelsson (2020), s. 572. 
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Stora delar av den litteratur som används i arbetet har författats av praktiker, 
det vill säga advokater och andra verksamma inom entreprenad- och/eller 
skiljemannarätt. Entreprenadrätt som rättsområde är förhållandevis 
outvecklat och har först på senare tid ägnats mer uppmärksamhet inom den 
svenska rättsvetenskapen. Jag kommer att mer gå in djupare på hur området 
behandlats i doktrin under rubriken forskningsläge. I den engelskspråkiga 
litteraturen finns fler verk som specialiserat sig på tvistelösning inom just 
entreprenadrätt. I det här arbetet har framför allt verk som författats av 
advokaten och skiljemannen Dr Cyril Chern utgjort en substantiell del av 
källmaterialet.  

1.4 Avgränsningar 
Framställningen kommer att fokusera på förenklad tvistelösning i AB 04 
vilket medför att övriga standardavtal inom AB-familjen så som ABT 06 
m.fl. faller utanför ramen för uppsatsen. Beträffande FIDIC är endast 
standardavtalet FIDIC Red Book av intresse för uppsatsen och övriga 
standardavtal i FIDIC:s uppsättning lämnas därhän. Uppsatsen fokuserar till 
stor del på hur tvister kan undvikas genom valet av tvistelösningsmetod, för 
att tydliggöra kan konflikter förhindras även på andra sätt, exempelvis 
genom att samverkansformer, avtalsviten eller tydligare 
kontraktsformuleringar bara för att nämna några. Andra sätt att förhindra 
tvister utöver valet av tvistelösning ryms dock inte i arbetet.   
 
En avgränsning som inte låter sig göras lika enkelt är den som omger 
Dispute Avoidance and Adjudication Board (DAAB). DAAB, Dispute 
Adjudication Board (DAB) och Dispute Review Board (DRB) faller 
samtliga in under kategorin Dispute Boards och inte sällan använder man 
inom doktrinen sistnämnda begrepp för att benämna alla tre. DAB och DRB 
skiljer sig åt genom det utfall som nämnden ger parterna. Har man valt att 
nyttja en DAB får de tvistande parterna ett bindande avgörande att förhålla 
sig till medan den mjukare varianten DRB istället ger en rekommendation.  
 
Versionen med ännu ett A i förkortningen – DAAB – kan beskrivas som 
FIDIC:s moderna tolkning på DAB där undvikande av tvister, dispute 
avoidance, som innebär att nämnden ska uppmuntra till informell 
diskussion, fått ett större utrymme. DAAB, som alltså är uppsatsens ena 
föremål för jämförelse, kan därmed sorteras in i kategorin DAB och sedan 
skillnaden är liten är dessa två begrepp i många fall i princip synonyma. 
Sammanfattningsvis är DAAB en underkategori till DAB som i sin tur är en 
underkategori till Dispute Boards. Som nämndes är samtliga former ofta 
sammanblandade i och med att alla involverar en tvistelösningsnämnd. I 
arbetet finns därför exempel på entreprenadprojekt där DRB använts och 
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som återges för att åskådliggöra olika aspekter av användandet av Dispute 
Boards.  
 

1.5 Forskningsläge 
Inledningsvis kan det konstateras att forskningsläget kring företeelsen 
alternativa tvistelösningsformer inom entreprenadrätten i en svensk kontext 
är begränsat. Ämnet placerar sig i något slags gränsområde mellan 
rättsområdena entreprenadrätt och civilprocessrätt/skiljemannarätt och kan 
således beskrivas som ett möte mellan två olika discipliner.  
 
Det finns en förhållandevis liten mängd litteratur som behandlar 
entreprenadavtal i en svensk kontext. Entreprenadrätten i stort tycks inte ha 
särskilt hög status inom rättsvetenskapen och den juridiska forskning som 
bedrivs. Exempelvis har professor Lars Gorton uttryckt att 
”entreprenadrätten tillhör ett rättsområde som av någon anledning varit 
tämligen försummat i svensk juridisk doktrin”. Vidare är de 
entreprenadrättsliga verk som publicerats främst i kommentarsform eller 
översiktliga, ibland i form av handböcker. Om man har i åtanke den stora 
ekonomiska betydelse som området entreprenader uppbär i samhället kan 
det därför, enligt Gorton, te sig märkligt att det inte genomförts fler 
vetenskapliga studier på området.11  
 
Gorton avsåg dock entreprenadrätten i stort och inte just alternativa 
tvistelösningsformer på området. Därutöver formulerades hans betraktelser i 
början av föregående decennium vilket medför att det finns utrymme för att 
doktrinen har breddats sedan dess. Dock förefaller det vara så att hans 
utlåtande kring entreprenadrättens förskjutna position i juridisk doktrin 
stämmer väl överens med dagens forskningsläge.  
 

1.6 Disposition 
Efter det inledande kapitlet följer en deskriptiv del som berör hur 
entreprenadavtal skiljer sig från andra kommersiella avtal, om de 
standardavtal som styr branschen samt de konflikter som gärna uppstår och 
skälen till varför man bör lägga kraft på att lösa dessa på ett tidigt stadium. 
För att ytterligare kontextualisera uppsatsens två tvistelösningsmetoder 
beskrivs i korta drag även andra existerande förfarande så som medling, 
skiljeförfarande och allmän domstol. Sedan följer avsnitt 3 om förenklad 
tvistelösning som redogör för framväxten av AB 04 samt innehållet i kapitel 
10 i AB 04.  

 
11 Gorton (2011/2012), s. 696.  
 



 11 

 
Kapitel 4 berör först Dispute Boards framväxt i allmänhet, vad som skiljer 
de olika formerna av Dispute Boards åt och sedan hur DAAB tar sig form 
inom ramen för FIDIC Red Book. Detta åtföljs av kapitel 5 en 
genomgripande jämförelse av förenklad tvistelösning och DAAB som 
tvistelösningsförfaranden. Andra halvan av kapitel 5 knyter ihop det som 
berörts i föregående delar genom en avslutande diskussion utifrån 
uppsatsens frågeställningar.   
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2 Entreprenadavtal och 
konflikter  

2.1 Entreprenadavtalet och dess särdrag 
Det finns ingen bestämd definition för vad som utgör ett entreprenadavtal. 
En definition som förekommer i köplagen (2 §, 1 st.) för att undanta 
entreprenadavtal från dess tillämpningsområde är: ”uppdragsavtal om 
uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten”. 
Denna definition har bland annat Samuelsson anslutit sig till och använder.12  
 
Även om begreppen entreprenadavtal och entreprenadkontrakt i många fall 
är vara synonymer kan det vara passande att belysa den åtskillnad som finns 
mellan dem. Entreprenadavtalet åsyftar den fullständiga uppgörelsen, hela 
det s.k. avtalspaketet inrymmande administrativa föreskrifter, kontrakt och 
andra kontraktshandlingar. Således utgör entreprenadkontraktet, som i sin 
tur innehåller avtalets övergripande bestämmelser, en del av det större 
entreprenadavtalet.13 
 
Entreprenadavtal har vissa särdrag som gör att de utmärker sig från 
uppdragsavtal. Bland dessa kan nämnas att resultatet i normalfallet blir en 
del av fastighetsägarens fasta egendom när entreprenaden är färdig.14  
Beställaren har generellt rätt att göra ändringar av kontraktsarbetena under 
projektets gång, i AB-terminologin kallat ÄTA-arbeten. Dessa har 
entreprenören både en rätt och skyldighet att utföra och anpassa sig efter. 
Kontraktsmaterialet innehåller vanligtvis komplexa tekniska dokument som 
måste tolkas. Därutöver är det även normalt att en entreprenad innehåller 
många avtal som samspelar, till exempel diverse avtal med arkitekter, 
konsulter, leverantörer och underentreprenörer.  
 
Kontraktsförhållandet mellan beställare och entreprenör löper i regel under 
en längre tid, under projektets gång, och även efter att entreprenaden är redo 
för avlämning till beställaren. Till exempel medför entreprenadavtal ofta en 
längre garantitid under vilken entreprenören ansvarar för fel. Dessutom kan 
avtalet i vissa fall föreskriva att entreprenören har ansvar för att 
entreprenaden uppfyller viss angiven funktion, vilket är fallet vid 
totalentreprenad.  
 
Det är även bra att ha i åtanke att i princip alla entreprenadprojekt är unika 
eftersom de utförs på arbetsområden med varierande fysiska 

 
12 Samuelsson (2011), s. 45.  
13 Deli (2017), s. 16.  
14 Hedberg (1996), s. 62.  



 13 

förutsättningar.15 Arbetet utförs i regel utomhus och kunskapen om 
befintliga förhållanden är ofta ofullständig, särskilt när det kommer till 
markförhållanden och det som döljer sig under markytan.16 
 

2.2 Entreprenadrättens standardvillkor 
Entreprenadavtal är ett område som saknar generell lagstiftning, annat än för 
konsumententreprenader vilka omfattas av konsumenttjänstlagen.17 Istället 
används inom byggnads- anläggnings- och installationsbranscherna 
standardavtal som förhandlas fram av byggbranschens parter. Standardavtal 
gäller mellan två parter om de i sitt avtal på något sätt angivit att för det 
specifika avtalet ska AB 04 eller ABT 06 gälla.  När parterna kommit 
överens om att tillämpa dessa bestämmelser är det tänkt att standardavtalet 
ska reglera samtliga frågor som rör entreprenaden. Standardavtalen ges ut av 
Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och benämns 
gemensamt Allmänna bestämmelser.18  
 
Allmänna bestämmelser dominerar den svenska entreprenadbranschen och 
utgör grunden för merparten av de kontraktsförhållanden som ingås idag. 
Både användandegraden och förtroendet för AB-systemet är höga, enligt 
Olof Johnson, chefsjurist vid Sveriges Byggindustrier.19 Norsk och dansk 
rätt har sina respektive motsvarigheter till det svenska AB 04 - NS 8405 och 
AB18 medan på det internationella planet är FIDIC mest etablerat.20 Den 
utbredda användningen av FIDIC-kontrakten över gränserna för olika 
jurisdiktioner har lett till en diskussion om och i så fall i vilken omfattning 
det finns en s.k. ”common law of construction contracts”,bortom 
rättssystemens olikheter.21 
 

2.3 Allmänt om konflikter i 
entreprenadförhållanden  

När man berör ämnet tvistelösning är en fråga som uppkommer varför 
tvister över huvud taget behöver uppstå i entreprenadförhållanden. Kan inte 
parterna på förhand klart och tydligt komma överens om vad vardera parten 
har för åtaganden, ansvar, rättigheter och skyldigheter? Som Hedberg lyfter 
fram borde avtalen kunna vara uttömmande och formulerade på så sätt att 

 
15 Charrett (2020), s. 2.  
16 Ingvarson & Utterström (2015a), s. 20. 
17 Bernitz (2018), s. 32.  
18 AB 04 (2020), s. 17  
19 Johnson (2019).  
20 Charrett (2020), s. 31. 
21 Ibid, s. 4. 
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det inte råder någon tvekan om vad som är uppgörelsens innehåll.22 
Dessvärre har det visat sig svårt att omsätta dessa avsikter i praktiken. 
Oklarheter i skriftliga entreprenadavtal kan till exempel bero på omedvetet 
olyckliga formuleringar, att någon av parterna som strategi valt en avsiktligt 
otydlig formulering eller att man i verkligheten menat en sak men avtalet 
fått en annan lydelse.23 Dessutom är det i många fall en omöjlighet att med 
de förutsättningar man har formulera ett fullständigt kontrakt. 
 
Mer konkret kan entreprenadtvister exempelvis handla om tillämpningen av 
en viss bestämmelse i AB-avtalen eller sådana avtalsvillkor som parterna 
kommit överens om som tillägg eller ändring av AB 04 eller ABT 06, s.k. 
AB-avvikelser. En tvist kan avse olika typer av ansvarsfrågor, den kan 
kopplas till försening, fel eller följdskador samt besiktningar och den 
rättsverkan som de får. De kan även handla om en viss händelse som 
inträffat och hur pass allvarligt den bedöms. En särskilt vanlig källa till 
oenighet är nämnda ÄTA-arbeten och hur tid och ersättning ska regleras 
med anledning av dessa arbeten.24 Advokaten Maria Fahlcrantz har tre 
huvudsakliga orsaker som svar på frågan varför det tvistas så mycket i 
byggbranschen: ”otydliga bestämmelser i AB 04/ABT 06, otydligheter i 
kontraktshandlingarna och bristande kommunikation.”25 
 
Lindell förklarar att konflikter i allmänhet blir skadliga på grund av de 
mekanismer de genererar. Först och främst intar parterna vanligen en 
tävlings- och konkurrensattityd mot varandra som förstorar konflikten. En 
stegring av konflikten förhöjer risken för missuppfattningar och gör det mer 
sannolikt att vardera parten ser entreprenaden enbart ur det egna 
perspektivet. Kommunikationen mellan parterna blir lidande när sedan 
känslorna börjar svalla och frustrationen tilltar. Följden blir att de 
omtvistade frågorna tenderar att breda ut sig. Fokus hamnar på vad som 
skiljer parterna åt istället för vad som förenar dem samtidigt som var och en 
låser sina positioner. 26  
 
Med andra ord är det ofta svårt att isolera en tvist utan att riskera att 
densamma trappas upp, förutsatt att den inte svalnar eller kan lösas på ett 
tidigt stadium.   
 
Utöver nyss nämnda allmänna skäl till att utformningen av avtalet inte fullt 
ut kan förhindra uppkomsten av tvister finns även aspekter som kopplas till 
komplexiteten hos avtalstypen entreprenadavtal. Liman m.fl. nämner 
anledningar så som att stora delar av beställningarna är av prototypkaraktär, 

 
22 Hedberg (1996), s. 10.  
23 Ibid, s. 11.  
24 Blendow Group Institute.  
25 Fahlcrantz (2019).  
26 Lindell (2020), s. 33. 
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att beställaren tenderar att ändra sig kring saker i sista stund samt att 
kontraktssummorna alltsomoftast är av betydande storlek vilket gör att det 
är mycket som står på spel för båda parter. Därutöver bör man ha i åtanke att 
entreprenadavtal är en komplex avtalstyp som till skillnad från andra 
kommersiella avtal ska hantera ett stort antal aktörer som är involverade i 
projektet. På en normalstor byggarbetsplats är uppskattningsvis 150 företag 
engagerade genom en eller flera närvarande hantverkare vardera.27 
 
Entreprenadprojekt sker ofta under påtaglig tidspress vilket i somliga fall 
innebär att entreprenören blir försenad. Vidare kan ekonomiska problem 
uppstå som tvingar beställaren att åsidosätta sina betalningsförpliktelser 
vilket ställer till det både för entreprenören och projektet.28 När det gäller 
den ekonomiska aspekten framhäver Anjou att branschen lider av låg 
lönsamhet. Den låga lönsamheten gör att företag som inte klarat av att över 
en längre tid bygga upp en buffert med vinstmedel löper stor risk att ett 
enskilt negativt projekt tvingar företaget i konkurs.29  
 
Min tanke är att den ekonomiska situationen för många entreprenörer utgör 
en stark drivkraft för att undvika ansvar i frågor där tvist uppkommit. Det 
begränsade handlingsutrymmet hos entreprenörerna kan potentiellt leda till 
fler och mer utdragna tvister. För att förenkla resonemanget skulle man 
kunna säga att en entreprenör som finansiellt lever med kniven mot strupen 
är säkerligen mer benägen att motsätta sig kostsamma anspråk från 
beställarsidan trots att motparten kanske har rätten på sin sida och man 
borde gå den tillmötes. Av desperation väljer entreprenören att inte gå med 
på sådana anspråk utan man kanske väljer att tvista och behålla chansen att 
nå en mer fördelaktig uppgörelse.  
 

2.4 Andra vanliga tvistelösningsformer 
inom entreprenadrätt 

2.4.1 Allmän domstol 
  
Den historiskt dominerande tvistelösningsformen, som även finns reglerad i 
9 kap. AB 04, är att anhängiggöra ett mål vid allmän domstol. Enligt 9 kap. 
1 §, AB 04 ska endast tvister där det omtvistade beloppet uppenbart 
understiger 150 prisbasbelopp avgöras av allmän domstol. Att stämma sin 
motpart medför en ansökningsavgift på 2 800 kr, förutsatt att tvistebeloppet 
överstiger ett halvt prisbasbelopp vilket i allmänhet är fallet i 

 
27 Anjou (2019), s. 92.  
28 Liman m.fl. (2016), s. 199. 
29 Anjou (2019), s. 99.   
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entreprenadtvister.30 Parterna behöver däremot inte bekosta domarnas 
arvoden och inte heller den administrativa handläggning som omgärdar 
målet.  
 
De betydande utgifterna för denna tvistelösningsform är istället advokat- 
och utredningskostnader, sådana som i allmänhet benämns som 
rättegångskostnader. Som bekant ska en part betala inte bara sina egna 
rättegångskostnader utan även motpartens om det hela slutar med att man 
förlorar målet. Således kan det vara både dyrt och riskfyllt att tvista i allmän 
domstol, framför allt om processen drar ut på tiden och man därutöver 
tvingas bära hela målets rättegångskostnader. På senare år ser man dock en 
utveckling där antalet tvister som prövats i allmän domstol ökar något.31 
 
Som bekant innebär en process i allmän domstol att målet kan överklagas 
två gånger under förutsättning att domstolen beviljar prövningstillstånd. Den 
största nyttan med en överprövningsmöjlighet från tingsrätt till hovrätt är att 
underinstansens beslut i frågan kan kvalitetssäkras. Nackdelen är att 
parterna riskerar att tvisten fortlöper under en lång tid innan den blir slutligt 
avgjord.32 
 
Att parterna saknar möjlighet att välja vilken domare man föredrar för att 
avgöra tvisten kan i vissa fall tala mot att driva tvisten i allmän domstol.33 
Om målet hamnar i ”fel” tingsrätt är risken att någon med begränsad eller 
ingen alls kunskap om entreprenadrätt tilldelas målet och får fälla 
avgörandet. Samtidigt kanske denna inställning inte längre är befogad sedan 
entreprenadrättsliga mål blivit vanligare för tingsrätten att handlägga. Till 
exempel vittnar lagmannen Mikael Mellqvist om att entreprenadjuridiken, 
till skillnad mot vad vissa ombud förväntar sig, ständigt finns på 
dagordningen hos en tingsrätt.34 Ingvarson och Utterström hävdar dock att 
”endast ett fåtal mål av någon större omfattning har nått de allmänna 
domstolarna”.35 En slutsats kring de allmänna domstolarnas plats i 
entreprenadrätten blir således att den här typen av mål är överlag vanligt 
förekommande i allmänna domstolar men trots det hamnar de större och mer 
komplexa målen hos en skiljenämnd eller annan alternativ 
tvistelösningsförfarande. 

 
30 Förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna, bilaga – avgiftslista: 
ansökningsavgifter.  
31 Willborg (2016/2017), s. 864.  
32 Deli (2017), s. 155.  
33 Ibid, s. 155.  
34 Mellqvist (2013), s. 233. 
35 Ingvarson & Utterström (2015b), s. 259. 
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2.4.2 Skiljeförfarande 
Skiljeförfarande är en form av privat rättskipning för att lösa tvister. 
Förfarandet regleras av lag (1999:116) om skiljeförfarande (LSF). En fördel 
med skiljeförfarande som ofta lyfts fram, en fördel som för övrigt även är 
giltig för förenklad tvistelösning, är möjligheten att välja vilka personer man 
vill ska pröva tvisten. Antingen enas man om en person som får uppdraget 
eller, vid större tvister, väljer parterna väljer varsin skiljeman varpå dessa 
två gemensamt utser den tredje, tillika skiljedomstolens ordförande. På så 
sätt kan man enklare känna sig trygg med att beslutsfattaren har den 
erfarenhet och kompetens som parterna värdesätter och därmed blir mer 
tillförlitlig.  
 
Vidare innebär skiljeförfarande att beslutet inte kan överklagas utan endast 
klandras på formell grund i enlighet med bland annat 34 och 36 §§ LSF. 
Beslut från skiljeförfarande har fördelen att de genom New York-fördraget 
är verkställbara i samtliga över 160 länder som anslutit sig till fördraget.36 
 
För stora och medelstora företag, obeaktat vilken bransch de tillhör, har 
skiljeförfarande dominerat den kommersiella tvistelösningen.37 Tvister på 
entreprenadrättens område är inget undantag då skiljeförfarande ses som det 
naturliga valet.38 Trots att skiljeförfarande dominerat tvistelösningen är de 
entreprenadjurister som agerar ombud och skiljemän en relativt liten 
grupp.39  

2.4.3 Medling  
På senare år har medlingsinstitutet fått något av ett uppsving och blivit allt 
mer uppskattat. Likaså har metoden, vars historia sträcker sig långt bak i 
tiden, nu fått uttalade och mer formaliserade ramar. Förutom s.k. särskild 
medling som regleras i rättegångsbalken40 finns därutöver även alternativa 
tvistelösningsregleringar för medling såsom Stockholms Handelskammares 
regler. Konceptet bygger på att medlaren ska hjälpa parterna att nyansera de 
tvistiga frågorna för att belysa olika alternativ, erbjuda juridisk vägledning 
samt hjälpa parterna att nå en samförståndslösning, en överenskommelse.41 
 
Det är alltså inte tal om något bindande avgörande för tvisten utan juridisk 
bundenhet uppstår av den överenskommelse som i bästa fall kan träffas 
mellan parterna och som de hädanefter förbinder sig till att följa. Medling är 
en tvistelösningsform som genomförs under lösare former, mindre 

 
36 United Nations Commission on International Trade Law. 
37 Oldenstam m.fl. (2017), s. 17.  
38 Willborg (2016/2017), s. 864. 
39 Ingvarson och Utterström (2015b), s. 259. 
40 Se 42 kap. 17 §, andra stycket, rättegångsbalken. 
41 Deli (2017), s. 156f.  
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ansträngande för parternas nuvarande och framtida affärsrelationer och 
bygger på gemensamma ansträngningar med stöd av medlaren.42   

2.4.4 Engineer 
En annan modell som sedan länge inkluderats ibland annat FIDIC-systemet 
är rollen ’the Engineer’. Det kan här tyckas logiskt att översätta Engineer till 
svenska och använda begreppet ingenjör eller liknande. Ordet ingenjör har 
dock en bredare betydelse och känns därför inte lämpligt för att beskriva den 
befattning som en ’Engineer’ har i entreprenadprojekt. 
 
Den sedvanliga tvåpartskonstellationen i ett kontrakt kompletteras med 
ytterligare en tredje part – ’Engineer’ – som utses innan projektet påbörjas. 
Utan att gå ner på detaljnivå kan man konstatera att denne har stora 
befogenheter att styra och leda kontraktsarbetena och fungerar ofta som 
första ”instans” för att reda ut oenigheter. Vanligtvis ges uppdraget som 
Engineer till ett större konsultföretag. Rollen är tänkt att vara fristående, 
oberoende och med befogenhet att agera teknisk och juridisk domare.43   
 
Emellertid har upplägget alltmer kommit att kritiseras p.g.a. den splittrade 
roll som det innebär att både vara representant för beställaren och samtidigt 
agera tvistelösare. Man kan framför allt ifrågasätta i vilken utsträckning en 
Engineer är opartisk mot bakgrund av att personen är både utsedd och 
avlönad av beställarsidan och dessutom då och då får pröva åtgärder som 
han själv vidtagit.44 Andersson beskriver det fria handlingsutrymme hos en 
Engineer som att denne har tolkningsföreträde i tvister.45 Vad man får när 
man anlitar en Engineer är alltså en, till viss mån, utomstående person med 
brett spelrum och beslutsförbarhet.  

 
42 Deli (2017), s. 156f.  
43 Andersson (1993), s. 286.  
44 Kansmark (1995/96), s. 959.  
45 Andersson (1993), s. 286.  
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3 Alternativ tvistelösning i AB 
04 

3.1 Framväxten och utbredningen av 
standardavtalet AB 04 

 
Entreprenadområdet var till en början reglerat genom förordningar kring 
statens upphandlings- och entreprenadväsende. Efter samarbete med flera av 
branschens parter tillsammans med ett gediget utredningsarbete kunde 
Svenska Teknologföreningen år 1936 ge ut Allmänna Bestämmelser för 
entreprenader inom husbyggnads- samt väg- och vattenbyggnadsfacken 
med tillhörande kontraktsformulär.46 Sedan dess har utvecklingen fortsatt 
med publiceringar av nya versioner av de allmänna bestämmelserna, numera 
ombesörjda av branschsammanslutningen Byggandets Kontraktskommitté 
(BKK).  
 
Standardavtalen och anknytande rättstillämpningen har enligt Anjou 
närmast bildat ett eget rättssystem som omfattar hela branschen. Det både 
förenklar och förbilligar transaktionerna som sker på daglig basis mellan de 
involverade aktörerna.47 Ingvarson och Utterström framhåller att ”i 
branschen har AB 04 (och ABT 06 såvitt avser totalentreprenad) närmast 
fått en ställning som i vissa avseenden kan jämföras med lag.”48Trots den 
utbredda användningen kan man enligt Samuelsson inte tillskriva AB 04 
någon ställning som allmänna rättsgrundsatser som skulle ge uttryck för 
”dispositiv entreprenadrätt”. Inte heller har bestämmelserna någon ställning 
som handelsbruk som skulle konkurrera med dispositiv rätt.49  
 
Ingvarson och Utterström lyfter fram faktorer så som entreprenadavtalets 
särdrag, att köplagen inte är fullt ut tillämplig på entreprenadarbeten samt att 
AB 04 är resultatet av förhandlingar och kompromisser inom branschen. 
Dessa ska enligt Ingvarson och Utterström lett till en uppfattning inom 
branschen att entreprenadrätten som område är frikopplat från den 
dispositiva rätten.50  
 
Historiskt har de allmänna bestämmelserna gjort anspråk på att betecknas 
som en lagbok för entreprenadrätten. I inledningen av motiven till AB 72 
kan man läsa ”samtidigt utgör AB 72 en entreprenadverksamhetens lagbok, 

 
46 Hagman m.fl. (2017), s. 175. 
47 Anjou (2019), s. 92.  
48 Ingvarson & Utterström (2015b), s. 258.  
49 Samuelsson (2020), s. 18f.  
50 Ingvarson & Utterström (2015b), s. 258. 
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som anger normer för vad som genomsnittligt bör gälla. Parterna kan enligt 
allmänna principer överenskomma om avsteg härifrån. Så bör dock icke ske 
utan noggrant övervägande av konsekvenserna; erfarenhetsmässigt 
föranleder avstegen ofta framtida tolkningssvårigheter vid 
meningsskiljaktigheter mellan parterna.” 51 AB-avtalet kan därmed uppfattas 
som ett slutet system som inte i onödan bör modifieras utifrån parternas 
enskilda önskemål. 
 

3.2 Förenklad tvistelösning enligt 10 kap. 
AB 04 

Att dra en tvist till rättslig prövning i domstol eller inför skiljenämnd är 
förenat med stora kostnader. Mot den bakgrunden är det högst naturligt att 
parterna i första hand söker en enklare lösning när oenighet uppstår. Ett av 
dessa sätt är att parterna gemensamt anlitar en person som avger en form av 
vägledande yttrande till parterna. Med AB 04 introducerades ett nytt kapitel, 
kapitel 10, med en bestämmelse som ger parterna möjlighet att hänskjuta en 
tvistig fråga till att avgöras genom förenklad tvistelösning. Modellen 
beskrivs ofta som snabbare och billigare än andra sätt att få tvisten prövad.52 
Detta är ett komplement till föregående kapitel, kapitel 9, som 
tillhandahåller en standardbestämmelse om hur tvister med anledning av 
entreprenadavtalet ska hanteras.  

Tillsammans är de två kapitlen en flerstegsklausul eller 
kombinationsklausul, där den förenklade tvistelösningen utgör ett första steg 
och allmän domstol eller skiljeförfarande aktualiseras först när tvisten 
därefter inte kunnat lösas. Fördelen med en kombinationsklausul är att man 
slipper att på förhand försöka förutse omfattningen och karaktären hos en 
framtida tvist.53 10 kap. 1 § föreskriver att parterna gemensamt kan 
hänskjuta frågan. Det bör alltså understrykas att det finns ingen skyldighet 
för endera parten att hörsamma ett initiativ från motparten att inleda 
förenklad tvistelösning. Vidare bör det nämnas att 10 kap. 1 § är en så 
kallad täckbestämmelse, vilket innebär att om parterna vill ändra/ta bort viss 
lydelse kan en sådan ändring göras utan särskild dokumentation. Idén 
bakom täckbestämmelser är att de ska fungera som förslag till reglering och 
att det samtidigt står parterna fritt att reglera frågan på annat sätt.54 

10 kap. 1 § AB 04 är till sin disposition indelad i nio stycken och dessa har 
följande lydelse:  

 
51 Motiv AB 72 (1973), s. 32f.  
52 Degerfeldt & Åhl (2016), s. 70.  
53 Oldenstam m.fl. (2017), s. 77.  
54 Hedberg (2010), s. 16.  
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Kapitel	10 FÖRENKLAD	TVISTELÖSNING §	1	
	
st.	1. Råder	oenighet	mellan	parterna	på	grund	av	kontraktet	kan	de	gemensamt	

hänskjuta	frågan	till	avgörande	av	en	därtill	lämpad	ojävig	skiljeperson	
(förenklad	tvistelösning),	varvid	frågan	om	jäv	skall	bedömas	enligt	
förvaltningslagen	(1986:223).		

	
st.	2. Sedan	parterna	kommit	överens	om	att	pröva	en	fråga	genom	förenklad	

tvistelösning,	skall	de	gemensamt	utse	en	skiljeperson,	om	inte	en	sådan	
utsetts	i	kontraktshandlingarna.	

	
st.	3. Part	skall	inom	en	vecka	från	det	att	en	skiljeperson	utsetts	eller,	om	någon	

sådan	utsetts	i	kontraktshandlingarna,	inom	en	vecka	från	det	att	parterna	
kommit	överens	om	förenklad	tvistelösning,	skriftligen	yttra	sig	och	därvid	
klargöra	sin	inställning	i	frågan.	Yttrandet	och	de	handlingar	som	parten	vill	
åberopa	skall	skickas	över	till	såväl	skiljepersonen	som	motparten.		

	
st.	4. Part	har	därefter	rätt	att	yttra	sig	en	gång	över	vad	motparten	anfört,	om	inte	

skiljepersonen	anser	det	nödvändigt	med	ytterligare	skriftväxling.	Yttrandet	
skall	skickas	till	skiljepersonen	och	motparten	inom	en	vecka	från	det	att	
parten	mottagit	motpartens	yttrande	enligt	stycket	ovan.	  

	
st.	5. Skiljepersonen	skall	inom	fyra	veckor	från	det	att	han	mottagit	de	handlingar	

som	parterna	åberopar	skriftligen	meddela	parterna	sitt	beslut	med	en	kort	
motivering.		

	
st.	6. Han	skall	i	sitt	beslut	ange	vem	av	parterna	som	slutligt	skall	betala	hans	

arvode.	Vardera	parten	står	för	sina	egna	kostnader.		
	
st.	7. Skiljepersonens	beslut	är	bindande	för	parterna	intill	dess	de	enas	om	annan	

lösning	eller	frågan,	efter	missnöjesanmälan,	slutligt	avgörs	av	antingen	
allmän	domstol	eller	skiljenämnd.		

	
st.	8. Anmälan	om	missnöje	mot	skiljepersonens	beslut	skall	göras	skriftligen	till	

motparten	senast	en	månad	efter	det	att	parterna	fått	del	av	skiljepersonens	
beslut.	Om	ingen	av	parterna	anmält	missnöje	i	rätt	tid	skall	parterna	anses	
ha	godtagit	skiljepersonens	beslut,	vilket	innebär	att	frågan	skall	anses	
slutligt	avgjord.		
	

st.	9. Om	part	väcker	talan	enligt	kapitel	9	i	fråga	som	är	föremål	för	förenklad	
tvistelösning	skall	den	förenklade	tvistelösningen	avbrytas.	Den	part	som	
väcker	talan	under	den	förenklade	tvistelösningen	skall	i	sådana	fall	betala	
skiljepersonens	arvode.”	
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Förenklad tvistelösning är ett reglerat stöd för den tvistelösningsform som 
funnits länge och traditionellt gått under namnet ”Klok gubbe”.55 Konceptet 
bygger på att parterna väljer en erfaren, sakkunnig person som båda parter 
litar på för att lösa tvister som uppstår. Trots att gränsen mellan förenklad 
tvistelösning, medling och förlikning är oklar vållar det sällan några 
problem i praktiken.56 Särskilt bör det dock förtydligas att förenklad 
tvistelösning enligt AB 04 inte ska förväxlas med förenklat skiljeförfarande 
enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts (SCCs) regler.57  

Var placerar man då förenklad tvistelösning på den svenska 
tvistelösningskartan? Ur ett processrättsligt perspektiv är 10 kap. 1 § oklar. 
Maunsbach ger just AB 04:s tvistelösningsklausul som exempel på en 
otydligt formulerad tvistelösningsklausul och skriver följande om förenklad 
tvistelösning i AB 04:  

”(..)	Även	om	begrepp	som	skiljeperson	leder	tankarna	till	skiljeförfarande	
finns	det	mycket	som	talar	för	att	tvistlösningsformen	inte	är	ett	
skiljeförfarande.	Exempelvis	ska	frågan	om	jäv	avgöras	enligt	
förvaltningslagen,	vilket	framstår	som	mycket	märkligt	om	parterna	har	
avsett	ett	skiljeförfarande.	Dessutom	framgår	att	skiljepersonens	beslut	är	
bindande	för	parterna	om	inte	parterna	har	avtalat	om	annat	eller	någon	av	
parterna	väcker	missnöjesanmälan,	vilket	ger	parterna	en	rätt	att	få	tvisten	
prövad	i	”antingen	allmän	domstol	eller	skiljenämnd”.	Det	finns	så	många	
otydligheter	i	tvistlösningsavtalet	att	det	knappast	kan	sägas	framgå	på	ett	
tydligt	sätt	att	parterna	avsett	att	avstå	från	civilprocessen	till	förmån	för	
ett	skiljeförfarande.	Snarare	handlar	det	om	någon	form	av	
privatdomaravtal.	Skiljepersonens	beslut	skulle	då	bli	bindande	mellan	
parterna	på	avtalsrättslig	grund	om	inte	parterna	kommer	överens	om	en	
annan	lösning	eller	någon	av	parterna	gör	en	missnöjesanmälan	i	enlighet	
med	tvistlösningsavtalet.	”58	

Skiljepersonen behöver varken vara juridiskt eller byggtekniskt kunnig men 
sannolikt är att parterna väljer en person med åtminstone någon av dessa 
kompetenser och allra helst en kombination. Den kravbild avseende 
skiljepersonen som formulerats i AB 04 är ”därtill lämpad ojävig person”59 
med tillägget att jävsfrågan ska bedömas utifrån reglerna i förvaltningslagen 
(1986:223). I och med att det är upp till parterna att gemensamt, antingen i 
kontraktshandlingarna eller vid tvistens uppkomst, utse skiljeperson utifrån 
deras preferenser är det svårt att lägga någon större vikt vid uttrycket ”därtill 
lämpad”. I syfte att effektivisera hanteringen av tvister kan det vara en god 
idé för parterna att utse personen redan i kontraktet. Alternativt kan man 

 
55 Liman m.fl. (2016), s. 204.  
56 Samuelsson (2020), s. 581.  
57 Rydfors (2018).  
58 Maunsbach (2015), s. 298.  
59 10 kap. 1 §, 1 st. AB 04. 
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tänka sig att det infogas en rangordnad lista över personer för att säkra upp 
om förstavalet blir förhindrat att ställa upp. När tvist uppkommit kan det 
vara svårt att enas om skiljeperson och kan i värsta fall lämna parterna utan 
annat alternativ än att tillgripa skiljeförfarande eller allmän domstol, trots att 
båda föredrar ett förenklat förfarande.60  

Tittar man på formen för förfarandet finns det en tydlig betoning på att det 
ska ske snabbt och skriftligt, vilket framgår av bestämmelsen i 10 kap. 1 §. 
Första yttrandet ska in en vecka efter att skiljepersonen utsetts. Lika lång tid 
efter mottagandet har sedan motparten på sig att inge sitt yttrande. Därefter 
är det upp till skiljepersonen att avgöra om det är nödvändigt med 
ytterligare yttranden. Ett muntligt sammanträde inför skiljepersonen ska 
genomföras om någon av parterna begär detta. I litteraturen har det påtalats 
att de lösa och oklara formerna för denna tvistelösningsmekanism ställer 
höga krav på skiljepersonen att hantera och leda förfarandet på ett effektivt 
sätt. Det saknas bland annat mekanismer som förhindrar att ärendet växer i 
omfattning i form av skriftväxling samt regler kring vilka handlingar som 
parterna äger rätt att åberopa.61 

När väl inlagorna är inne och eventuellt överenskommet sammanträde har 
genomförts har skiljepersonen fyra veckor på sig att fatta beslut. Eftersom 
parterna har enats om att godta beslutet kan det läggas till grund för ett krav 
på exempelvis viss ersättning från den förlorande parten.62 Inom en månad 
efter att skiljepersonen meddelat sitt beslut kan endera parten anmäla 
missnöje mot beslutet genom att skriftligen meddela motparten. Om detta 
inte görs inom tidsfristen anses parterna ha godtagit beslutet och frågan 
anses slutligt avgjord, se 10 kap. 1 §, st. 8. Samuelsson lyfter fram att 
förfarandet kan initieras och genomföras på kort tid som en av de främsta 
fördelarna med förenklad tvistelösning, eftersom det snabba förloppet 
återspeglas i reducerade kostnader.63 

En viktig aspekt är beslutets omedelbara verkan. Även om en 
missnöjesanmälan sker är beslutet bindande mellan parterna under den tid 
som tvisten handläggs och slutligen avgörs av skiljenämnd eller allmän 
domstol. Med andra ord är parterna ålagda att följa skiljepersonens beslut i 
väntan på att frågan slutligt avgörs. Ett beslut med utfallet att entreprenören 
ska fullfölja sina åligganden enligt entreprenadavtalet medför att 
entreprenören måste, trots att han meddelat missnöjesanmälan, fortsätta 
utföra entreprenadarbetena. Denna struktur skiljer sig som bekant från 

 
60 Degerfeldt & Åhl (2016), s. 70.  
61 Deli (2017), s. 156.  
62 Hedberg (2010), s. 180.  
63 Samuelsson (2020), s. 258.  
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rättsverkan av domar från allmän domstol vilka måste, med vissa 
undantag64, vinna laga kraft för att binda parterna.65  

Här kan både fördelar och nackdelar belysas. Först och främst säger det sig 
självt att det är till fördel för entreprenadprojektet att arbetet fortskrider 
obehindrat i allra möjligaste mån. Med projektets bästa i åtanke ter det sig 
därför fullt rimligt att avtalet, för att undvika stillestånd, till exempel ger 
möjlighet att tvinga entreprenören att utföra delmoment eller aktiviteter som 
blivit föremål för tvist även under tiden fram till dess att saken slutligt 
avgörs. Utan någon bindande verkan hade förenklad tvistelösning som 
tvistelösningsmekanism i princip varit poänglös. En part hade då kunnat 
köpa sig tid genom att inleda förenklad tvistelösning, rikta 
missnöjesanmälan mot beslutet och sedan invänta avgörande i 
skiljeförfarande eller allmän domstol utan att behöva vidta några åtgärder.  

Av den anledningen är skiljebeslutets omedelbart bindande verkan en viktig 
del av denna tvistelösning. Det kan dock förtydligas att det är först när 
skiljepersonen meddelat beslut som bindande verkan uppstår, fram tills dess 
är parterna fria att när som helst överge den förenklade tvistelösningen till 
förmån för domstolsförfarande eller skiljeförfarande.66 Å andra sidan kan 
det uppfattas som märkligt att en part blir bunden att följa ett beslut i en 
tvistemålsprocess som ännu pågår med den osäkerhet det medför för den 
tillfälligt förlorande parten.  

Vidare kan man fundera över följden av att ena parten enligt beslutet ålagts 
att fullgöra vissa förpliktelser, men i väntan på ett slutligt avgörande istället 
underlåter att följa skiljepersonens beslut. Med andra ord att beslutet inte 
respekteras på det sätt som det är tänkt. Som Rydfors konstaterar finner man 
inga bestämmelser i AB/ABT som fungerar som verkställighetsmekanism 
eftersom en underlåtenhet att följa skiljepersonens beslut inte kan angripas 
som tvist på grund av kontraktet utan som avtalsbrott vad gäller åtagandet 
att låta skiljepersonen besluta i tvistefrågan.67 Med andra ord är beslutets 
bindande verkan i praktiken oklar utan någon verkställighetsmekanism. 

Samuelsson väljer att lyfta att ingen av parterna är riktigt bunden av vad 
som framkommer vid en förenklad tvistelösning, innan tvisten går vidare till 
ordinarie skiljeförfarande eller allmän domstol, som en fördel med 
förfarandet. Detta kallar Samuelsson för dess förhandlingskaraktär.68  

 

 
64 Se exempelvis 3 kap. utsökningsbalken.  
65 Rydfors (2018).  
66 10 kap. 1 §, 7 st. AB 04. 
67 Rydfors (2018).  
68 Samuelsson (2020), s. 582.  
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Förenklad tvistelösning har som tidigare berördes flera likheter med 
skiljeförfarande. Tack vare sin utformning kan 10 kap. uppfattas som ett 
skiljeavtal. Frågan om en klausul avseende förenklad tvistelösning faktiskt 
kan utgöra skiljeavtal har relativt nyligen prövats av Falu tingsrätt. I 
nästkommande del kommer målet från Falu tingsrätt att redogöras.   
 

3.3 Falu tingsrätt T-3080-14 
Målet T-3080-14 (2016-04-05) från Falu tingsrätt handlade om en fordran 
med hänvisning till ett entreprenadavtal men gällde också frågan om 
huruvida rättegångshinder förelåg. I fallet var inte AB 04 utan ABT 06 
tillämpligt sedan entreprenaden var en totalentreprenad. Avtalens lydelse är 
emellertid densamma i denna del. 
 
Parterna hade valt att göra ändringar i ABT 06, 9 kap. 1 § samt 10 kap. 1 §. 
Ändringarna fanns upptagna i Administrativa föreskrifter och löd: 
 

AFD.9 Tvistelösning 
Med ändring av ABT 06 kap. 9 § 1, skall tvist som inte kan lösas 
enl. ABT 06 kap. 10 (se AFD.91 nedan), avgöras av svensk allmän 
domstol oavsett beloppets storlek. 

AFD.91 Förenklad tvistelösning 
Tvist skall i första hand försöka lösas genom denna typ av lösning. 

I målet var det ostridigt att någon förenklad tvistelösning aldrig hade inletts 
av någon av parterna. Svaranden i tingsrätten hävdade att eftersom 
förenklad tvistelösning enligt 10 kap. ABT 06 inte påkallats var tingsrätten 
jämlikt AFD.91 förhindrad att pröva tvisten. Den fråga som tingsrätten hade 
att pröva var därför om en avtalsklausul om förenklad tvistelösning är 
processrättsligt bindande för domstolen och således utgör ett 
rättegångshinder.  

Tingsrätten konstaterade att det följer av den processuella 
ogiltighetsprincipen att avtal som innebär att parterna avstår rätten till 
domstolsprövning kräver stöd i lag. För att avtalsklausulen skulle få verkan 
som rättegångshinder var det därför avgörande om klausulen kunde tolkas 
som ett avtal om skiljeförfarande.  

Till att börja med konstaterade tingsrätten att den aktuella tvisten var 
skiljedomsmässig, det vill säga att förlikning var tillåten. Klausulen 
uppfyllde rekvisitet att avse framtida tvister om ett mellan parterna angivet 
rättsförhållande. Tingsrätten bedömde sedan klausulen i ljuset av syftet med 
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kapitel 10, vilket enligt kommentaren var att åstadkomma en enklare form 
av tvistelösning än domstol och skiljenämnd. Mot bakgrund av att 
förfarandet kan initieras redan under en pågående entreprenad för att kunna 
lösa frågor omgående, att skiljepersonens utslag inte är exigibelt samt 
utifrån vad parterna själva anförde fann tingsrätten att klausulen i ADF.91 
inte utgjorde ett avtal om skiljeförfarande. Detta gjorde att tingsrätten 
ogillade invändningen om rättegångshinder. 

Målet som redogjordes för ovan är, som sagt, från lägsta instans och kan 
därmed inte tillskrivas något prejudikatvärde. Samtidigt är det ett av få fall, 
sannolikt det enda baserat på mina efterforskningar, som direkt berör 10 
kap. 1 § i AB-avtalen. Domen bekräftar den bedömning som Maunsbach 
gjort angående följden av en klausul om förenklad tvistelösning, det vill 
säga att klausulen kan lämnas utan avseende i processuellt hänseende.69   
 

3.4 Tvistelösning enligt 9 kap. AB 04 
Då tvistelösning enligt AB 04 är uppbyggd som en tvåstegsraket med som 
första led förenklad tvistelösning i kap. 10 som därefter följs av ordinarie 
tvistelösning reglerat i kap. 9, finns det anledning att belysa även senare 
nämnda kapitel. 

Bestämmelsen i 9 kap. 1 § skiljer mellan tvister som ska lösas med hjälp av 
allmän domstol respektive skiljeförfarande, givet att tvisten inte slutligt 
avgjorts enligt kapitel 10. Om tvisten inte uppenbart överstiger 150 
prisbasbelopp, enligt rådande prisbasbelopp vid tiden för väckande av talan 
exklusive moms, ska den lösas av allmän domstol. Om tvistebeloppet 
överstiger 150 prisbasbelopp tillämpas skiljeförfarande enligt lagen 
(1999:116) om skiljeförfarande.70 För året 2020 är prisbasbeloppet 47 300 
kr vilket ger ett gränsvärde på 7 095 000 kr. 71 Det bör observeras att det 
finns utrymme för vissa tolkningsfrågor i förhållande till denna 
beloppsgräns. En av dessa frågor är exempelvis huruvida tvistebeloppets 
storlek påverkas av yrkanden som avser ränta. 

Eftersom det saknas motiv till AB 04 kan man inte fastställa syftet med 
beloppsgränsen. Enligt Robert Deli är det sannolikt att man resonerade 
utifrån att ett domstolsförfarande är billigare än att lösa tvister genom 
skiljeförfarande. Därmed ter det sig rimligt att tvister som rör mindre belopp 
ska avgöras av allmän domstol.72 Naturligtvis kan det ifrågasättas om antalet 

 
69 Maunsbach (2015), s. 298.  
70 AB 04, 9 kap, 1 §.  
71 Socialdepartementet. Prisbasbelopp för 2020 fastställt (2019). 
72 Deli (2017), s. 153 
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prisbasbelopp utgör en rimlig gräns, 150 prisbasbelopp kan rättmätigt 
uppfattas som en förhållandevis hög summa.  

Deli hävdar dock att man snarare bör belysa att enbart tvisteföremålets 
värde utgör gränsen mellan de båda tvistelösningsformerna. Det finns därför 
andra aspekter som bör beaktas vid val av tvistelösningsform utöver just 
värdet. Exempelvis kan det krävas viss sakkunskap om tekniska 
förhållanden hos den som avgör tvisten, parterna anser att förfarandet bör 
lyda under sekretess eller att man vill ha möjlighet att överklaga avgörandet, 
vilket i så fall kräver ett domstolsförfarande.73 Kort sagt är regeln i 9 kap. 1 
§ AB 04 relativt tydlig med en uppdelning baserat på det omtvistade 
beloppet. Frågan är dock om man genom dess simpla utformning fått göra 
avkall på ändamålsenligheten, eftersom åtskillnad som endast bygger på 
tvistebeloppet är ett trubbigt instrument.  

Verkan av en beloppsgräns är dessutom väldigt enkel att utnyttja. Det finns 
en uppenbar risk att en part väljer att framställa ett obefogat högt krav i syfte 
att överskrida gränsen och på tvisten prövad i ett skiljeförfarande.74 Man kan 
konstatera att käranden har ett stort inflytande över tvistelösningen genom 
hur denne formulerar sitt anspråk. Oldenstam m.fl. avråder från att använda 
beloppsgränser i kombinationsklausuler. Särskilt avråder Oldenstam m.fl. 
från att kombinera domstols- och skiljeförfarande eftersom 
tvistelösningsformerna är ömsesidigt uteslutande. Följden av en sådan 
kombinationsklausul blir att en prövning av vilken tvistelösningsform som 
ska gälla inte enkelt kan delegeras till en enda tredje man.75 
 

3.5 Användningen av förenklad 
tvistelösning  

Sedan införandet av kapitel 10 i AB 04 tycks tvistelösningsmetoden 
förenklad tvistelösning användas ytterst sällan. Enligt Samuelsson gäller att 
”Den absolut övervägande delen av alla tvister som uppträder avgörs 
antingen av allmän domstol eller genom ett skiljeförfarande.”76  
 
Det finns flera förklaringar till varför både skiljemän och partsombud 
föredrar ett ordinarie skiljeförfarande framför en förenklad tvistelösning. En 
viktig faktor är arvodet. Enligt advokater jag varit i kontakt med skiljer det 
stort mellan ersättningen man får som traditionell skiljeman jämfört med 
rollen som skiljeperson i enlighet med 10 kap. AB 04. Eftersom summorna 
varierar kraftigt och beror på flera faktorer så som tvisteföremålets värde, de 

 
73 Deli (2017), s. 154  
74 Oldenstam m.fl. (2017), s. 77.  
75 Ibid, ss. 77f.  
76 Samuelsson (2020), s. 572.  
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inblandade parterna och den tillfrågade skiljepersonens renommé i 
branschen med mera är det således svårt att närmare säga hur stor skillnaden 
är.  
 
Den andra viktiga anledningen att advokater som representerar beställare 
och entreprenörer samt potentiella skiljemän är ovilliga till att nyttja 
alternativet förenklad tvistelösning är tidsaspekten. Tillämpningen av 10 
kap. 1 § AB 04 innebär att inom en vecka från att förenklad tvistelösning 
inletts ska part inkomma med yttrande och klargöra sin inställning i frågan. 
Denna tidsram sätter naturligtvis betydande press på ombuden att sätta sig in 
i ärendet och formulera klientens ståndpunkt. Detta kan vara svårt att hinna 
givet att ombud i regel har andra, parallella ärenden som även de upptar tid.  
 
Flera advokater verksamma inom entreprenadbranschen som jag talat med 
vittnar även om ytterligare problem som uppstår när förenklad tvistelösning 
ska omsättas från text till verklighet. Svårigheten avser utnämnandet av en 
”ojävig skiljeperson” då entreprenadjurister i allmänhet antingen är knutna 
till beställarsidan eller entreprenörsidan. På samma sätt är de som vanligen 
agerar skiljemän och ombud en relativt liten grupp. 77 Att hitta en person 
som inte uppfattas ha någon typ av tillhörighet tycks därmed vara besvärligt 
och man riskerar att misstroende uppstår mellan parterna. Om parterna 
lyckats enas och namngett en person i kontraktshandlingarna är detta dock 
ingen garanti för att förfarandet kommer genomföras. Den bärande idén är 
att förenklad tvistelösning förutsätter enighet.  
 
Enligt bolagsjuristen Olof Johnson, tidigare verksam inom Sveriges 
Byggindustrier, fanns det inslag av tvång i det remissförslagen som 
presenterades under arbetet med att ta fram kapitel 10, AB 04. Det innebar 
alltså att ena parten skulle kunna driva igenom tvistelösningen trots att den 
andra parten var motvillig. Emellertid var remissinstanserna kritiska till den 
utformningen vilket ledde till att dessa inslag utelämnades och 
bestämmelsen istället betonar frivillighet.78   
 
Det kan även finnas mer vardagliga förklaringar till att förenklat förfarande 
inte fått det fäste som man från BKK:s sida hoppades på. Staffan Myrdal, 
sekreterare i det pågående revideringsarbetet med AB 04, lyfte fram att 
vanans makt kan ha spelat en avgörande roll för beställare och 
entreprenörer. Hade fler valt att ta till sig förenklad tvistelösning när den 
introducerades 2004 hade utbredningen i branschen förmodligen varit större 
idag istället för att förbli outnyttjat.79 

 
77 Ingvarson & Utterström (2015b), s. 259. 
78 Olof Johnson, bolagsjurist, intervju den 14 april 2020.  
79 Staffan Myrdal, juridisk sekreterare vid revideringen av AB 04 och ABT 06, intervju den 
19 april 2020. 
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4 FIDIC  
4.1 Framväxten och utbredningen av 

FIDIC  
Fédération Internationale Des Ingénieurs, FIDIC, grundades år 1913 av 
ingenjörer i Belgien, Schweiz och Frankrike. Denna världsorganisation för 
rådgivande ingenjörer fungerar som ett internationellt standardiseringsorgan 
för byggnadsindustrin och består av anslutna medlemsorganisationer från 
hela världen.80 FIDIC är till sin struktur en paraplyorganisation för omkring 
100 nationella ingenjörsföreningar och bedriver sitt arbete från Genève i 
Schweiz.81 
 
FIDIC är mest känt för utformandet av standardavtal, s.k. Forms of 
Contract, som publicerats i totalt åtta handböcker indelade efter vilket typ 
av projekt som avses.82 Böckerna är färgkodade och består bland annat av 
Red Book, informellt kallat ”the Construction Contract”, som är inriktat på 
kontrakt som avser byggnads- och konstruktionsarbeten som tagits fram av 
byggherren (beställaren). Yellow Book används för elektriska och mekaniska 
anläggningar och bygg- och konstruktionsarbeten som utformats av 
entreprenören medan ”Green Book” tillkommit som kortversion för mindre 
projekt.  
 
Därutöver har FIDIC tagit fram Silver Book för s.k. nyckelfärdiga projekt 
som i princip flyttar över all risk till leverantörssidan83 samt Gold Book för 
projekt där entreprenören ansvarar för att utforma, bygga och sedan när 
byggnaden eller anläggningen står klar driva verksamheten under en 
angiven tid. Denna uppsättning böcker brukar på engelska gå under 
smeknamnet ”Rainbow suite”, tack vare sin färgkodning.84 Red Book, som 
kan sägas vara den mest centrala i samlingen, har sin svenska motsvarighet i 
AB 04 och Yellow Book har störst likheter med ABT 06.  
FIDIC-avtalen har nått ett brett globalt erkännande som standardavtal och 
tillämpas i mer än 150 länder.85  
 

 
80 Savage (2012).  
81 The Dispute Resolution Board Foundation (2019), s. 100.  
82 Chern (2008), s. 175. 
83 Handelskammaren (2019).   
84 Goodrich (2016). 
85 Charrett (2020), s. 31.  
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4.2 Dispute Board och skillnaden mellan 
DA(A)B och DRB 

En Dispute Board (DB)86 är ett informellt tvistelösningsförfarande i form en 
nämnd som är närvarande under byggprocessen. Tanken är att på ett 
objektivt och snabbt sätt löpande lösa tvister samt att ge vardera parten 
möjlighet att tillvarata sin rätt. Nämndens uppfattning i tvisten mynnar ut i 
antingen en rekommendation eller ett beslut, i varje fall ett interimistiskt 
sådant.87  
 
Typiskt sett består nämnden av tre ledamöter som utsetts av parterna och 
som de därigenom känner förtroende för.88 Utmärkande för Dispute Boards 
är att de utses redan i projektets inledning, innan någon slitning uppstått 
mellan parterna. Genom bland annat regelbundna besök på platsen är en 
Dispute Board aktivt involverad genom hela projektet. En Dispute Board 
blir en del av projektadministrationen och kan därmed påverka parternas 
prestationer inom kontraktsförhållandet. Tanken är att 
tvistelösningsmekanismen ska finnas tillgänglig tidigt när det uppstår en 
konflikt som inte parterna själva kan lösa. ”Prövningen inför nämnden ter 
sig relativt odramatisk och är därmed inte så störande för parternas relation 
under projektet.”89 
 
En Dispute Board har som sagt i uppdrag att, beroende på vilken version 
som valts, lägga fram antingen ett avgörande eller en rekommendation för 
hur tvisten bör lösas. Dispute Adjudication Board lämnar ett interimistiskt 
bindande avgörande i tvisten medan en Dispute Review Board endast har 
mandat att uppmana parterna att följa en rekommendation utan bindande 
verkan. Det kan även nämnas den mindre etablerade hybridformen av de 
två, Combined Dispute Board (CDB), vilken utformades 2004 av 
International Chamber of Commerce (ICC). Vanligtvis kan tvisten hänvisas 
vidare till domstol eller skiljenämnd om beslutet från en Dispute Board inte 
godtas av parterna.90  
 
Utöver FIDIC finns flera andra standardavtal med former av Dispute 
Boards. Däribland ICC Dispute Board Rules, ICE91 Dispute Resolution 
Board Procedure 2012 och AAA92 Dispute Resolution Board Guide 
Specification 2000. 
 

 
86 I avsaknad av etablerade svenska begrepp för tvistelösningsformerna Dispute 
Adjudication Board och Dispute Review Board används de engelska termerna. 
87 Kansmark (1995/96), ss. 962f.  
88 Ibid, s. 961. 
89 Oldenstam m.fl. (2017), s. 36.  
90 Chern (2008), s. 2.  
91 ICE är en förkortning för Institute of Civil Engineers. 
92 AAA är en förkortning för American Arbitration Association. 
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4.3 Framväxten av Dispute Board 
Som klargjordes tidigare fungerar Dispute Adjudication Boards och Dispute 
Review Boards till viss del på olika sätt men deras uppbyggnad och historia 
är till stora delar desamma. Därför kan samlingsbegreppet Dispute Boards 
användas för att avse båda formerna samtidigt när man tittar på 
tvistelösningsformernas framväxt.  

Användningen av Dispute Boards sträcker sig tillbaka till 1960-talet. Det 
första dokumenterade användandet ägde rum i projektet Boundary Dam i 
Washington, då benämnt som Joint Consulting Board. När sedan rapporten 
"Better Contracting for Underground Construction", publicerad år 1974 av 
US National Committee on Tunnelling Technology, kom att belysa de 
oönskade följderna av tvister och rättsprocesser ökade intresset för Dispute 
Boards som tvistelösningsform.93 Bland annat beslutade man att använda en 
Dispute Board under bygget av Eisenhower-tunneln i Colorado under slutet 
av 70-talet. Byggprojektet betraktades ha sådan framgång att metoden fick 
fäste i USA och sedermera även etablerades utomlands för större 
byggprojekt.94  

Ett annat dammbygge, El Cajón i västra Honduras, blev det internationella 
genombrottet. Delfinansiären Världsbanken insåg begränsningarna hos det 
nationella elbolaget Empresa Nacional de Energía Eléctrica att hålla ihop 
alla inblandade parter. Därför insisterade Världsbanken på att en Dispute 
Board skulle användas för att enklare kunna samordna de många 
internationella entreprenörerna.95 

Det finns två exempel på projekt som var relativt tidiga på den europeiska 
entreprenadmarknaden med att använda Dispute Boards och som båda kan 
se tillbaka på goda erfarenheter. Dessa två är dels Eurotunneln (även kallad 
Kanaltunneln) under Engelska kanalen som stod klar 1994, dels bygget av 
Öresundsbron som pågick mellan 1995 och 2000.96 Öresundsbroprojektet 
hade dock en säregen utveckling då parterna och framför allt 
entreprenörsidan hade bygget av Stora Bältbron färskt i minnet där 
omfattande tvister och betalningsdröjsmål höll på att äventyra hela projektet. 
I och med det var entreprenören och de båda statliga beställarna extra måna 
om att upprätthålla ett starkt ömsesidigt förtroende och på så sätt lyckades 
man undvika att behöva hänvisa några tvister till sin Dispute Board.97  
 

 
93 Goodrich (2016).  
94 Franke (1996), s. 90.  
95 Goodrich (2016).  
96 Kansmark (1995/96), s. 960. 
97 Agne Sandberg, bolagsjurist Skanska, intervju 12/5 2020.  
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Även i Asien finns exempel på stora projekt där Dispute Boards varit 
inkopplade. Bygget av den hydroelektriska Ertan-dammen i Kina under 90-
talet var ett projekt värt 2 miljarder USD där hela 40 tvister hänvisades till 
en Dispute Review Board för avgörande. Inget av dessa ärenden gick vidare 
till allmän domstol eller skiljeförfarande. Liknande utfall gällde för det 
jättelika projektet Hong Kong International Airport, värt 15 miljarder USD. 
Där hänvisades sex tvister till projektets Dispute Board varav en av dessa 
tvister till slut fick avgöras genom skiljeförfarande. Beslutet som nämnda 
Dispute Board hade fattat fastställdes av skiljenämnden.98  
 
Enligt rapporter från år 2011 var det sammanlagda värdet av de projekt som 
använt eller använde sig av Dispute Board, antingen i formen Review eller 
Adjudication, 140 miljarder USD. En stor del av tvisterna som uppstått hade 
hänvisats till dessa DRB/DAB, vilket ledde till att man undvikit skiljenämnd 
eller allmän domstol och på så sätt sparat stora mängder pengar och tid.99  
 
I boken The Law of Construction Disputes, utgiven i år (2020) uppger Chern 
att Dispute Boards för närvarande används i projekt i en mängd länder. 
Bland dessa finns USA, Storbritannien, Irland, Frankrike, Sverige, 
Danmark, Bulgarien, Rumänien, Tjeckien, Island, Grekland, Italien, 
Schweiz, Turkiet, Sydafrika, Uganda, Etiopien, Egypten, Hong Kong, Kina, 
Vietnam, Indien, Pakistan, Bangladesh, Nya Zeeland och Australien.100 
Följaktligen är utbredningen idag stor och världsomfattande. Två 
förklaringar till utbredningen kan vara att investerare i allt högre grad begär 
att Dispute Board ska användas eller att standardavtal föreskriver Dispute 
Board i sina tvistelösningsklausuler. 101  
 
1999 beslutade FIDIC att införliva Dispute Board som tvistelösningsform i 
den s.k. regnbågsuppsättningen FIDIC Contracts. Eftersom beslut fattade av 
”the Engineer” haft bindande verkan skulle detta gälla även för den 
nytillkomna tvistelösningsformen. Med andra ord valde man att införliva 
den tvingande DAB istället för den rådgivande DRB. Tack vare 
standardavtalets utbredda användning har detta lett till att DAB idag blivit 
den dominerande varianten av tvistelösningsnämnd i entreprenader.102  
 
2017 uppdaterades FIDICs standardavtal och även DAB blev föremål för 
förändringar. Chern förklarar att sammanfattningsvis kretsar de nya 
standardavtalen kring tre huvudsakliga teman, nämligen: ”ansvar och 
riskhantering”, ”förbättrade procedurer för avtalshantering/avtalsuppföljning 
samt ”betoning på metoder för att undvika tvister”.103  

 
98 Chern (2020), s. 372.  
99 Braine (2016).  
100 Chern (2020), s. 378.  
101 van Wassenaer (2017), s. 182.  
102 Goodrich (2016). 
103 Chern (2020), s. 176.  
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4.4 Fördelar med Dispute Board 
Jämfört med andra metoder för att lösa konflikter finns flera fördelar med 
Dispute Board. Kanske allra viktigast är möjligheten att anlita tillförlitlig 
expertis för att lösa tvisten. Ledamöterna i tvistelösningsnämnden är utsedda 
baserat på deras kompetens och kunskaper inom entreprenadprojekt i stort 
och även specifikt kring den typen av projekt som tvisten gäller. I en global 
kontext finns dessutom ett stort urval att välja mellan när man utser en 
domarpanel. Detta kan jämföras med allmän domstol, där personen eller 
personerna som tilldelas uppgiften att döma i målet inte nödvändigtvis 
behöver ha någon tidigare erfarenhet av att hantera entreprenadtvister.  
 
I allmän domstol kan det istället vara avgörande hur väl parterna, genom 
bland annat utlåtanden från sakkunniga, lyckas få domstolen att förstå de 
tekniska delarna av tvisten. En fördel med tvistelösningsnämnd är 
följaktligen att man, vilket i allmänhet inte är fallet i allmän domstol, kan 
förlita sig på att tvistelösningsnämnden har den tekniska kunskapen som 
krävs för att göra en kvalificerad bedömning och avvägning trots att det ofta 
föreligger invecklade sakförhållanden och omfattande bevismaterial.  
 
Att tvistelösningsnämnden engageras redan innan projektet startar och sedan 
är kontinuerligt närvarande ger givetvis ännu bättre förutsättningar för att 
det beslut som avges blir välgrundat. På så sätt ges ledamöterna möjlighet 
att få en mycket god insikt i parternas mellanhavanden och därmed större 
möjlighet att lösa konflikten. Medlemmarna i en Dispute Board har 
exempelvis tillgång till kontraktsdokument, planer och specifikationer och 
håller sig uppdaterade kring projektets framdrift. Det sker delvis genom 
regelbundna besök på entreprenadområdet, vanligtvis var tredje månad. 104  
 
Vidare erbjuder Dispute Boards en flexibilitet där parterna på förhand kan 
komma överens om hur proceduren ska se ut men även, om behov skulle 
uppstå beroende på hur entreprenaden utvecklar sig, gemensamt ändra 
förfarandet för tvistelösning.105 Det finns även en poäng med att parterna 
ges möjlighet att framföra sina synpunkter på ett tidigt stadium så att tvisten 
kan lösas i nära anslutning till att den uppstått.106  
 
Likt många andra tvistelösningsformer utanför domstol ger Dispute Boards 
möjlighet för parterna att besluta om att förfarandet ska beläggas med 
sekretess och därmed undvika att känsliga uppgifter exponeras för 
allmänheten. Utan sekretess kan man tänka sig att parterna istället skulle dra 
sig för att inleda ett tvistelösningsförfarande, trots att behovet finns. Vidare 
kan närvaron av en domarpanel ha en avkylande effekt på parternas 

 
104 Rydfors (2018).  
105 Cope (2012).  
106 Kansmark (1995/96), s. 959.  
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benägenhet att tvista och istället leda till fler förhandlingar och 
förlikningsuppgörelser.107 Mot den bakgrunden är det högre sannolikhet att 
parterna kan upprätthålla ett välfungerande samarbete under både 
innevarande projekt såväl som i framtida. Enligt den nederländska 
advokaten Arent van Wassenaer har projekt med Dispute Boards varit 
särskilt framgångsrika när det kommer till att hålla sig inom avtalad tidsram 
och projektbudget.108 
 
Två bra exempel från Storbritannien för att visa på den avkylande effekten 
är bygget av tågförbindelsen London Docklands Light Railway respektive 
Gasturbinkraftverket i Saltend. Trots att projekten var värda 0,5 respektive 
0,2 miljarder USD behövde ingen Dispute Board hantera några tvister. Inte 
heller behövde någon tvist behandlas av domstol eller skiljenämnd. Man bör 
givetvis inte dra för stora växlar av att enskilda projekt löpt på utan 
konflikter men enligt Chern är det väldigt anmärkningsvärt att projekt av 
den typen förskonats från tvister, eftersom det saknar motstycke innan 
Dispute Boards kom in i bilden.109 Det finns här anledning att titta närmre 
på en potentiell avkylande effekt av Dispute Boards.  
 
Enligt Chern hade, fram till 2007, 1700 projekt till ett sammanlagt värde av 
nära 100 miljarder amerikanska dollar använts sig på en Dispute Board vid 
tvistelösning. Även om sekretess oftast råder och det därför är svårt att få en 
rättvisande bild finns uppskattningar på att nästan 3000 tvister, fram till 
2007, hänvisats till Dispute Boards. Av dessa tusentals tvister har under 
samma period endast 35 stycken drivits vidare till att prövas i ett 
skiljeförfarande eller inför allmän domstol. I allmänhet har det dock inte 
tjänat något till då skiljenämnden eller domstolen i allmänhet, förutom i ett 
fåtal fall, tyckt likadant som projektets tvistelösningsnämnd.110  
 
Det har hävdats att Dispute Boards enbart är lämpliga för mycket stora 
projekt, främst på grund av kostnaderna som det medför att avlöna en 
domarpanel. Enligt Kansmark finns emellertid skäl att ifrågasätta detta; ”en 
avvägning av de kostnader som är förknippade med en DRB mot de 
besparingar som kan göras i andra sammanhang kan dock visa att en DRB 
är lämplig även i medelstora projekt.”111 Dessvärre ger Kansmark ingen 
definition på kategorin medelstora projekt vilket gör ställningstagandet 
något otydligt.  
 
När det kommer till kostnadsfrågan är det värt att belysa den goda 
effektivitet som Dispute Boards kan uppvisa. Statistik som Chern hänvisar 

 
107 Cope (2012). 
108 van Wassenaer (2017), s. 182.  
109 Chern (2020), s. 372. 
110 Ibid, s. 378.  
111 Kansmark (1995/96), s. 960. 
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till visar att om ett projekt har en Dispute Board inkopplad kommer nära   
99 % av alla tvister som hänvisas till den att lösas inom 90 dagar, och till en 
kostnad av upp till maximalt 2% av tvistebeloppet.112 Förvisso är metoden 
bakom nämnda statistik inte helt klar men Rafal Morek, advokat och 
professor vid Warszawas universitet, drar ändå slutsatsen att kostnaderna är 
väsentligen lägre jämfört med domstolsprocess eller skiljeförfarande.113 
 

4.5 Dispute Adjudication Board inom 
ramen för FIDIC  

FIDIC publicerade nyligen en samling grundläggande principer, ”the five 
Golden Principles” vars funktion är att rama in essensen i 
avtalsuppsättningen. FIDIC hade nu insett att det blivit allt vanligare att 
innehållet i General Conditions på ett ingripande sätt modifieras för varje 
enskild entreprenad. Utvecklingen föranledde frågan om var gränsen går för 
vilka ändringar som ska godtas utan att kontraktet tappar karaktären av ett 
FIDIC-kontrakt. Resultatet blev att man definierade de fem grundpelare som 
FIDIC vilar på och som ska anses vara ”inviolable and sacrosanct”. 114 Vid 
avsaknad av någon av dessa kan inte avtalet längre betraktas som ett FIDIC-
avtal. En av dessa fem principer är DAB och är den av principerna som 
enligt FIDIC kan uttryckas tydligast.115 
 
Principen går ut på att alla tvister ska kunna hänvisas till antingen DAB eller 
en DAAB för att få ett bindande beslut, under förutsättning att ett sådant 
kontraktsvillkor inte är i strid med tillämplig lag. Om villkoren från FIDIC 
modifieras på så sätt att samtliga klausuler i anslutning till DAB försvinner 
skulle detta strida mot principen. Likaså gäller om DAB:ens kompetens 
begränsas på så sätt att vissa beslut som fattats av ’the Engineer’ undantas 
från att kunna prövas av DAB. Som exempel på tillåtna förändringar av 
kontraktsvillkoren nämns att beslut endast är bindande om tvistens värde 
håller sig inom angiven beloppsbegränsning, eller tillägg som gör det 
möjligt för DAB att rätta sitt beslut till följd av räknefel.116  
 
FIDIC motiverar DAB:s ställning som grundläggande princip med att denna 
har har utvecklats till ett betydelsefullt förfarande som löser tvister till en 
lägre kostnad och på kortare tid jämfört med skiljeförfarande. Tidigare 
kunde mindre intressekonflikter även lösas av en s.k. ”Engineer” Problemet 
som FIDIC lyfter fram med den metoden är att en ”Engineer” anlitats av 
beställarsidan och därför inte är oberoende. En DAB utses gemensamt av 

 
112 Chern (2010), s. 5.  
113 Morek (2012).  
114 The FIDIC Golden Principles (2019), s. 6.   
115 Bell & Steensma (2019). 
116 The FIDIC Golden Principles (2019), s. 10. 
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parterna och man löper därför lägre risk att förtroendet för nämnden 
sviktar.117  
 
Enligt FIDIC är det alltså fundamentalt att det finns tillgång till en 
oberoende och opartisk DAB för att uppnå ett rättvist och balanserat 
avtalsförhållande. Med en DAB kan tvister lösas omgående vilket möjliggör 
för parterna att planera nästa steg i entreprenaden utifrån väl avvägda beslut 
från insatta personer. Enligt praktiker på området skapar tillgången till en 
DAB gynnsammare förutsättningar för beställare och entreprenör att 
upprätthålla vänskapliga relationer, öppen kommunikation, förtroende och 
samarbete.118 
 
Enligt Paula Boast och Glenn Bull119 kommer båda parter alltid att ha 
kommersiella och/eller operativa incitament att reda ut tvister för att 
undvika kostnaden och ovissheten som ett skiljeförfarande skulle medföra, 
om det finns risk att det går så långt. Trots att 1999 års version av FIDIC 
skapade uppgörelser i godo förekom dock att parterna var olika angelägna 
om att klara upp konflikten riskera att riskera att dra ut på förloppet. Till 
exempel är det sannolikt att i en situation då entreprenören på goda grunder 
gör anspråk på betalning, har beställaren istället incitament att förhala 
processen. Entreprenören får då lida under den period som det hela är 
ouppklarat med ökad press och stress som följd. Med en tillräckligt illasint 
beställarsida kan entreprenören tvingas träffa en förlikning om ett lägre 
belopp än vad man har rätt till.120  
 
För att undkomma dessa problem beslutade man att flytta över mer makt till 
DAB:en i den senaste versionen av FIDIC:s standardavtalsvillkor. 
Betoningen på att undvika att tvister växer sig större framgår genom en 
ändring av namnet på tvistelösningsmekanismen. Från och med 2017 går 
den i FIDIC-sammanhang under namnet Dispute Avoidance and 
Adjudication Board (DAAB). Förändringen av villkoren från 1999 års 
version gjordes för att fler skulle använda sig av detta alternativ för 
tvistelösning och inte välja att göra förändringar i standardavtalet till förmån 
för medling eller expertförfarande.  
 
Det tillägg som enligt Boast och Bull har störst betydelse i den nya 
versionen av FIDIC Red Book återfinns i artikel 21.4.3. Numera stadgas att 
beslut som fattats av en DAAB”... skall vara bindande för båda parter, som 
skyndsamt ska följa det oberoende av om någon part lämnat in en 
missnöjesanmälan mot beslutet. Den bundenhet som nu föreskrivs 

 
117 The FIDIC Golden Principles (2019), s. 12.  
118 Rydfors (2018).  
119 Båda två advokater på den brittiska advokatbyrån Charles Russell Speechlys. 
120 Boast & Bull (2018).  
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förhindrar att ena parten utnyttjar upplägget och inte följer beslutet för att av 
någon anledning köpa sig tid.121 
 

4.5.1 Kapitel 21 i FIDIC Red Book 
De bestämmelser som rör tvister och skiljedomsförfarande (Disputes and 
adjudication) finns i kapitel 21 i FIDIC Red Book.122 Kapitlet inleds med 
artikel 21.1 som förutom att slå fast att tvister ska avgöras av en DAAB 
beskriver hur nämnden ska utses. Parterna ska tillsammans utse DAAB:ens 
medlemmar och detta ske, om inget annat avtalats, inom 28 dagar efter att 
entreprenören mottagit ”Letter of Acceptance”. Antalet medlemmar är 
antingen en eller tre. Om inget annat angetts ska tre lämpligen kvalificerade 
medlemmar utgöra DAAB.123 
 
Personer som är tänkbara att agera medlemmar ska listas i 
kontraktsunderlaget och från den listan väljer vardera part en medlem. I 
nästa steg ska parterna konsultera de två första medlemmarna av DAAB:en 
för att enas om en tredje medlem. Den tredje medlemmen fungerar därefter 
som tvistelösningsnämndens ordförande.  

21.1 
Constitution of the DAAB  

Disputes shall be decided by a DAAB in accordance with Sub-Clause 21.4 
[Obtaining DAAB’s Decision]. The Parties shall jointly appoint the member(s) 
of the DAAB within the time stated in the Contract Data (if not stated, 28 
days) after the date the Contractor receives the Letter of Acceptance.  

The DAAB shall comprise, as stated in the Contract Data, either one suitably 
qualified member (the “sole member”) or three suitably qualified members 
(the “members”). If the number is not so stated, and the Parties do not agree 
otherwise, the DAAB shall comprise three members.  

The sole member or three members (as the case may be) shall be selected 
from those named in the list in the Contract Data, other than anyone who is 
unable or unwilling to accept appointment to the DAAB.  

If the DAAB is to comprise three members, each Party shall select one 
member for the agreement of the other Party. The Parties shall consult both 
these members and shall agree the third member, who shall be appointed to 
act as chairperson.  

 
121 Boast & Bull (2018).  
122 Kapitlet finns bifogat i sin helhet i Bilaga A. 
123 FIDIC Red Book, Art. 21.1 Constitution of the DAAB. 
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Den nytillkomna delen, 21.3 Avoidance of Disputes, är ett informellt och 
förhållandevis löst koncept för att föra fram tvister i ljuset. Bestämmelsen 
föreskriver en rätt för parterna att tillsammans påkalla hjälp från DAAB att 
informellt diskutera och försöka lösa en oenighet som uppstått mellan 
parterna. Det kan noteras att även om det i bestämmelsen betonas att det är 
ett informellt tillvägagångssätt krävs det likväl att begäran om assistans från 
DAAB sker skriftligt och med båda parternas undertecknande. 
Tilläggningsvis föreskriver bestämmelsen också DAAB:en att, för det fall 
den blir varse om att en dispyt har uppstått, då bjuda in parterna för att 
inleda sådan informell diskussion.  

En viktig sak att notera är att ingen bundenhet uppstår vid denna diskussion. 
Kontraktsparterna blir inte bundna i fråga om att följa den vägledning som 
en DAAB ger och inte heller medför förfarandet att DAAB:en i 
efterföljande tvisteprocesser blir bunden av de synpunkter och rådgivning 
som informellt förmedlats till parterna. Med denna nya del avseende 
undvikande av tvister och ett frivilligt försteg som grå ut på informell dialog 
kan man säga att DAAB tagit ett steg närmre den 
rekommendationsorienterade DRB.124  

Oavsett om någon diskussion enligt kap. 21.3 ägt rum eller ej kan en part 
hänvisa konflikten till projektets DAAB för att erhålla ett avgörande beslut. 
En hänvisning till en DAAB ska innehålla en redogörelse kring partens 
inställning i tvisten och denna ska presenteras skriftligen tillsammans med 
kopior av densamma till motparten såväl som till the Engineer.125 

När så parterna har hänvisat en tvist till tvistelösningsnämnden ska de båda 
underlätta nämndens arbete. Det gör de genom att bereda tillgång till all 
information, byggarbetsplatsen och lämpliga anläggningar för att DAAB:en 
ska kunna fatta ett beslut. Därutöver är parterna förpliktade att fortsätta 
prestera de åtaganden som framgår av entreprenadavtalet, så till vida avtalet 
inte upphört eller övergivits.126  

För tidsperioden som en DAAB har på sig att lägga fram ett beslut finns två 
alternativ. Huvudregeln är att det ska ske inom 84 dagar från dess att 
hänskjutandet ägt rum. Den andra varianten är att nämnden föreslår en 
tidsram som sedan godtas av båda tvistande parter. Till skydd för 
ledamöterna av DAAB:en finns även en regel som innebär att de inte är 
skyldiga att följa tidsgränsen för det fall att arvoden inte betalats ut inom 
överenskommen tid. 

 
124 FIDIC Red Book, Art. 21.3 Avoidance of Disputes. 
125 Ibid, Art. 21.4.1 Reference of a Dispute to the DAAB, (c) och  
(d).  
126 Ibid, Art. 21.4.2 The Parties’ obligations after the reference.  
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Beslutet, som ska innehålla en motivering, blir bindande för båda parter och 
det gäller oavsett om någon av parterna framför en missnöjesanmälan, en 
s.k. NOD. Om beslutet innefattar att ena parten åläggs betala till motparten 
ska betalning ske omedelbart utan krav på att någon begäran om betalning 
behöver framställas.127 Här finns även en lite anmärkningsvärd 
ansvarsfördelning föreskriven mellan parterna. Det är nämligen så att enligt 
21.4.3 så ska beställaren vara ansvarig för att entreprenören underkastar sig 
beslutet från DAAB.  

Som nämnts så är det möjligt för en part att framföra en NOD om man anser 
att beslutet är oriktigt. En NOD där man uppger skälen för missnöjet ska 
lämnas in inom 28 dagar från det att man tagit del av beslutet. Efter denna 
tidsperiod är beslutet slutgiltigt och bindande för bägge parter.128 Vid 
underlåtenhet att följa DAAB:s beslut kan motparten, utan att det påverkar 
andra rättigheter som den må ha, hänvisa själva överträdelsen i sig direkt till 
skiljeförfarande. Skiljedomstolen ska ha befogenhet att genom ett 
summariskt eller annat skyndsamt förfarande besluta om verkställighet av 
beslutet. Det kan ske antingen i form av en skiljedom alternativt en 
interimistisk eller provisorisk åtgärd.129 

Om tvisten inte lyckats göras upp i godo och beslutet från DAAB ännu inte 
blivit slutgiltigt bindande kan tvisten hänskjutas till internationellt 
skiljeförfarande. Om inget annat finns överenskommet mellan parterna ska 
skiljeförfarandet följa ICC:s regler. Skiljeförfarandet kan inledas före eller 
efter projektets slutförande. Parternas, the Engineer’s eller DAAB’s 
skyldigheter förändras inte på grund av att skiljeförfarande genomförs under 
arbetets gång.130 
 

4.5.2 Uppskattad kostnad för ett DAAB-
förfarande 

Precis som för andra sekretesskyddade tvistelösningsförfaranden är det svårt 
att ge några exakta siffror för vad det kostar att nyttja en DAAB. Det står 
åtminstone klart att tempot och den informella natur som DAAB erbjuder 
medför en tydligt lägre kostnadsbild än skiljeförfarande. Enligt siffror som 
presenterats av Christopher R. Seppälä, Legal Advisor på FIDIC, gäller för 
projekt i storleksordningen flera hundra miljoner dollar att kostnaden för en 
DAAB kan understiga 10 % av den totala projektkostnaden. Som jämförelse 
är kostnaden för ett internationellt skiljeförfarande snarare 10 till 15 % eller 
mer av projektkostnaden.131 Naturligtvis är internationella skiljeförfaranden 

 
127 FIDIC Red Book, Art. 21.4.3 The DAAB’s Decision.  
128 Ibid, Art. 21.4.4 Dissatisfaction with DAAB’s Decision.  
129 Ibid, Art. 21.7 Failure to Comply with DAAB’s Decision.  
130 Ibid, Art. 21.6 Arbitration.  
131 Seppälä (2015).  
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i stora projekt långt mer komplicerade än inhemska svenska projekt men 
oaktat detta visar siffrorna att DAAB är billigare än skiljeförfarande. 
 
Min tanke är att den förmodligen viktigaste aspekten att lägga vikt vid när 
man överväger om det är värt att engagera en DAAB i sitt kommande 
byggprojekt är tvistens kostnad i förhållande till tidsåtgång. Med andra ord 
bör man som beställare respektive entreprenör göra en beräkning av hur 
stora kostnader projektet kommer ådra sig per vecka eller månad under 
perioden som tvisten förblir olöst. Därefter kan man jämföra den potentiella 
kostnaden med kostnaden för en DAAB och avgöra om det är motiverat att 
tillsätta en domarpanel.    
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5 Jämförelse av formerna för 
tvistelösning 

5.1 Ursprung 
En utgångspunkt för en jämförelse mellan de två tvistelösningsformerna är 
att behandla den kontext de vuxit fram i. Här finns tydliga skillnader mellan 
de två. FIDIC Red Book är ett internationellt standardavtal som tagits fram i 
syfte att kunna användas i olika typer av jurisdiktioner och rättstraditioner 
såväl som i gränsöverskridande entreprenadprojekt. Dessa förutsättningar 
ställer såklart högre krav på att bestämmelserna är universellt tillämpliga i 
oavsett rättslig kontext jämfört med AB 04 som vuxit fram på initiativ av 
praktiker aktiva inom den svenska entreprenadbranschen. Tittar man på 
tvistelösningsformerna har den ena, och då avses Dispute Boards i 
allmänhet, sitt ursprung i amerikansk rättstradition medan förenklad 
tvistelösning i första hand är sprunget ur det informella upplägget ’klok 
gubbe’ som inte haft tydliga ramar.  
 
Kapitel 21 i FIDIC Red Book är betydligt mer omfattande än AB 04:s 10:e 
kapitel då den innehåller fler artiklar samt fler detaljregleringar av olika 
slag. En förklaring kan vara att förenklad tvistelösning ännu bara funnits i 
en version av de allmänna bestämmelserna och därmed befinner sig på 
någon typ av prövningsstadium. Därutöver är det ett genomgående tema för 
FIDIC Red Book att det innehåller mer utförliga regler än motsvarande 
regleringar i AB 04. Denna olikhet har sannolikt sin förklaring i att AB 04 
kan tolkas i ljuset av den bakomliggande dispositiva svenska rätten vilket 
inte var fallet vid skapandet av FIDIC-kontrakten.  
 

5.2 Nyttjandegrad 
Ett annat hänseende att lägga vikt vid är deras respektive praktiska betydelse 
i branschen. DAAB och dess föregångare DAB har enligt de beräkningar 
som presenterats i arbetet använts flitigt, framför allt i större entreprenader 
med stort kontraktsvärde. Som kontrast är läget ett helt annat för förenklad 
tvistelösning. Det har i doktrin gjorts gällande att 10 kap. AB 04 nyttjats 
oerhört lite sedan införandet i AB 04 och få entreprenadjurister har ens hört 
talas om att någon skiljeperson av detta slag har anlitats, än mindre själva 
varit del av sådant förfarande. Det här är en av de tydligaste olikheterna. På 
ena sidan har vi ett lyckat koncept som sedermera förfinats med mer 
diskussionsinriktade inslag. Som konstaterades tidigare har Dispute Boards 
haft en redovisad effekt att de motverkar risken att tvister växer och tilltar i 
storlek. För AB 04:s del är däremot ett förfarande som tack vare den av allt 
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att döma låga användningsgraden, åtminstone hitintills måste betraktas som 
något av en flopp.  

5.3 Tillsättande av skiljepersoner 
Båda metoderna låter parternas preferenser avgöra vem eller vilka som ska 
pröva en tvist mellan parterna. En DAAB kan förvisso innehåll endast en 
person men allra vanligast är att tre personer utgör nämnden. Förenklad 
tvistelösning enligt 10 kap. AB 04 däremot föreskriver en ensam 
skiljeperson. En av fördelarna med en panel med tre ledamöter är att det blir 
lättare för parterna att gemensamt utse dess konstellation. Parterna möjlighet 
att tillsätta varsin plats i panelen och därefter får dessa två välja ut en sista 
ledamot. Vid förenklad tvistelösning riskerar förfarandet att falla på att man 
inte kan hitta en skiljeperson som båda känner förtroende för. Om inte 
parterna har tur och båda listar samma namn bland potentiella skiljepersoner 
tvingar situationen fram att någon av parterna måste ge med sig och 
acceptera motpartens förslag.  
 
En praktisk aspekt att fokusera på vid tvistelösning med DAAB jämfört med 
förenklad tvistelösning är att man slipper riskera att ens utvalda 
skiljeperson/-er inte finns tillgängliga när tvisten uppstår eftersom de hela 
tiden står till projektets förfogande. Vid förenklad tvistelösning kan 
problemet i viss mån lösas genom att i avtalet inkludera en rangordnad lista 
över skiljepersoner som tvisten ska hänskjutas till, beroende på vem som 
finns tillgänglig när tvisten uppstår.   
 

5.4 Förfarande och tidsåtgång 
Det finns en viktig distinktion mellan de båda tvistelösningsformerna i fråga 
om hur själva processen går till. Medan förenklad tvistelösning inleds först 
när oenighet uppstått och tvisten i och med det är igång kan nyttjandet av en 
DAAB beskrivas som ett mer proaktivt val. Att från början ge 
skiljepersonerna god insyn i vad som överenskommits i projektet ger 
definitivt större chanser till ett välgrundat beslut jämfört med maximalt två 
yttranden från endera parten, särskilt när ett sådant yttrande enligt 10 kap. 1 
§, AB 04 ska formuleras inom en veckas tid - en i sammanhanget kort 
tidsfrist. Samtidigt kan noteras att det är skiljepersonen som avgör 
skriftväxlingens omfattning så det första yttrandet behöver inte 
nödvändigtvis ha alltför stor betydelse, beroende på skiljepersonens 
bedömning i det enskilda fallet. Icke desto mindre är den generella avsikten 
i förenklad tvistelösning att tvisten ska hållas så nerbantad som möjligt. 
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Vidare finns det skäl att fokusera på den sammanlagda tidsåtgången, det vill 
säga från det att tvist hänvisas till tvistelösning fram till dess att parterna har 
ett beslut att rätta sig efter. Detta eftersom en av de fördelar som lyfts fram i 
samband med alternativa tvistelösningsmetoder i allmänhet är att det är klart 
mer smidigt och tidseffektivt jämfört med allmän domstol och ordinarie 
skiljeförfarande. Som berördes tidigare har skiljepersonen enligt 
huvudregeln i AB 04 fyra veckor på sig, från det att han mottagit de 
handlingar som parterna åberopas, att avge ett beslut med en kort 
motivering. Motsvarande tidsrymd som stadgas i FIDIC Red Book är 84 
dagar, knappt tre månader.  
 
Här kan man identifiera en fördel med förenklad tvistelösning eftersom en 
längre tid till dess att man får ett beslut i tvisten kan bidra till förseningar 
som i sin tur bidrar till merkostnader i projektet. Man kan tänka sig att 
perioden på tre månader i väntan på ett avgörande kan för vissa parter vara 
avskräckande och utgöra ett incitament för att undvika DAAB. Dock bör 
man ha i åtanke att fyra veckors-perioden inleds först när samtliga 
åberopade handlingar har mottagits, en skriftväxling som potentiellt kan 
växa sig omfattande i och med att det är upp till skiljepersonen att på egen 
hand avgöra mängden inlagor som krävs för att lösa tvisten. Med det sagt är 
det inte givet att tidsåtgången fram till beslutet för en förenklad tvistelösning 
blir kortare än motsvarande för en DAAB.  
 

5.5 Informell diskussion 
Den ytterligare betoning som senaste versionen av FIDIC Red Book lagt på 
att uppmuntra till en informell diskussion för undvikande av tvister saknar 
uttrycklig motsvarighet i AB 04. Detta hänger givetvis också ihop med vid 
vilken tidpunkt respektive institut träder in i projektet. DAAB:s roll som vad 
man skulle kunna beskriva som en medlöpare under genomförandet av 
arbetet ger utrymme till att bistå även på andra sätt än att avge ett 
avgörande. Ett förfarande där tvisten slits genom förenklad tvistelösning kan 
mycket väl ha föregåtts av informella förlikningssamtal utan att något 
sådant uttryckligen är föreskrivet i AB 04.  
 

5.6 Bundenhet för parterna 
I grund och botten är besluten från en skiljeperson respektive en DAAB 
likvärdiga när det kommer till bundenhet; båda standardavtalen innehåller 
stadganden som innebär att parterna ska följa beslutet. Emellertid är en 
föreskrift i ett standardavtal i princip verkningslös utan några 
påtryckningsmedel. Givetvis kan ett beslut från en skiljeperson likt ett 
förlikningsavtal genom ett avgörande i allmän domstol, på avtalsrättslig 
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grund, bli till en verkställbar exekutionstitel. Men då måste man alltså vända 
sig till allmän domstol med de baksidor som det innebär med bland annat 
långa handläggningstider och att tvisten blir offentliggjord.  
 
Vad DAAB-förfarandet i FIDIC Red Book erbjuder, till skillnad från den 
förenklade tvistelösningen, är möjligheten att få beslutet fastställt av en 
skiljedomstol genom summarisk handläggning om motparten vägrar att följa 
nämndens bindande beslut. Konstruktionen påminner om en stadfästelse av 
ett förlikningsavtal i allmän domstol med skillnaden att parternas på förhand 
enats om att ge den beslutsfattande makten till DAAB istället för att själva 
nå en uppgörelse. Den här ”färdiga vägen” från inledande av 
tvistelösningsförfarandet till verkställighet är därmed en fördel med FIDIC 
Red Book jämfört med AB 04. 
 
Dessutom saknar AB 04 den uttryckliga bestämmelse som finns i Red Book 
21.4.3 om att betalning ska ske utan dröjsmål och utan att motparten 
behöver framställa en begäran om betalning. En sådan reglering tydliggör 
beslutets omedelbara bindande verkan.  
 
Båda tvistelösningsformerna innefattar möjligheten för en part att formellt 
motsätta sig respektive beslut genom en missnöjesanmälan (NOD) som ska 
vara framställt inom en månad.  I båda fallen innebär missnöjesanmälan att 
tvisten hänskjuts vidare till skiljeförfarande, eller i förenklad tvistelösning 
även alternativet allmän domstol. 
 

5.7 Avslutande diskussion  
Det har i uppsatsen konstaterats att en fungerande löpande tvistelösning i 
entreprenadförhållanden är viktigt ur flera perspektiv för att uppehålla en 
välfungerande bygg- och anläggningsbransch. I förlängningen blir det ett 
samhällsekonomiskt problem eftersom utdragna entreprenadprojekt blir 
kostsamt för såväl den enskilda branschen som för samhället i stort. Den 
osäkerhet det medför att inte veta när man kan få betalt för ett arbete som 
färdigställts, eller att inte kunna ta en byggnad i bruk vid angiven tidpunkt 
sprider en osäkerhet och misstro i bygg- och anläggningsbranschen.  
 
Man kan argumentera för att det är ett onödigt kostsamt ingrepp att anlita 
sakkunniga medlemmar med adekvat erfarenhet till en tvistelösningsnämnd 
som dessutom engageras redan från projektets inledande skede. Men i 
gengäld bygger en DAAB på att det inte kommer att finnas någon 
förlorande part: båda parterna går vinnande ur projektet om mängden tvister 
kan minimeras och man slipper oönskade konsekvenser som förstorade 
tvister medför tack vare DAAB:s avkylande effekt. Parterna delar på 
kostnaden för den DAAB som båda gått med på att nyttja och kan se det 
som en typ av försäkring mot att behöva ägna sig åt långdragna 
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tvisteprocesser. Likaså skyddar en part sig mot risken att behöva ge upp 
somliga anspråk för att det inte anses tids- eller kostnadsmässigt motiverat 
att driva dessa inför skiljenämnd eller allmän domstol. En tänkbar följd av 
att nämnda skydd uppstår är att det sänker behovet av – samt premierna för 
– andra typer av försäkringslösningar i projektet, vilket är positivt ur 
ekonomisk synvinkel. 
 
Eftersom nämnden redan är tillsatt och redo att bistå parterna kan man sänka 
tröskeln för vilka friktionsmoment som uppfattas värda att lyfta upp till ytan 
och som skulle kunna vara en begynnande storkonflikt. Dessutom är min 
bild att de goda resultat som Dispute Boards haft i fråga om avgöranden 
som inte drivits vidare till skiljeförfarande/allmän domstol delvis kan 
förklaras genom den auktoritet och legitimitet det ger att ha bevakat 
projektet under en längre tid. En aspekt som säkerligen bidrar till DAAB:s 
legitimitet är att nämndens bedömning i nästan samtliga fall 
överensstämmer med den från en skiljedomstol eller allmän domstol, i de 
fall tvisten hänskjuts vidare. Det förhållandet indikerar att man i allmänhet 
kan förlita sig på att en DAAB gör en korrekt bedömning. 
 
Man kan även förlita sig på att ett beslut från en DAAB är verkställbart tack 
vare upplägget i FIDIC Red Book art. 21.7 som tillåter att part hänskjuter 
motpartens underlåtenhet att följa beslutet som sådan till ett summariskt 
skiljedomsförfarande. Eftersom det ger en exigibel skiljedom utgör detta ett 
starkt påtryckningsmedel att använda mot en omedgörlig motpart. Denna 
möjlighet skulle behövas i AB 04:s alternativa tvistelösning. 
 
Ett fortsatt hinder för etableringen av DAAB är emellertid, trots att man av 
erfarenhet vet att tvister vanligen uppkommer, att det sällan känns lockande 
att redan från början lägga till en utgiftspost i projektet som man inte vet om 
man kommer använda sig av. Man kan som bekant inte på förhand veta 
säkert att oenighet kommer att uppstå i just det aktuella projektet. Att anlita 
en DAAB är därför en investering som i många fall är svår att mäta; att 
jämföra kostnaden för nämndens arbete för att bromsa och lösa konflikter 
gentemot vad det kunde ha kostat om det istället blivit en långdragen 
process i allmän domstol eller inför skiljedomstol låter sig inte göras.  
 
Trots att man inte säkert kan veta att man i ett enskilt projekt kommer 
drabbas av konflikter bör man när man gör en riskbedömning av sitt projekt 
se till entreprenadbranschen som helhet. Baserat på empiri kan man som 
avtalspart i ett entreprenadprojekt komma till insikten att risken för 
konflikter är överhängande, framför som en konsekvens av de särdrag som 
entreprenadavtal har jämfört med andra kommersiella avtalsförhållanden. 
Följaktligen ter det sig irrationellt att negligera den uppenbara risken för att 
tvister uppstår och skapar hinder i projektet. Med andra ord är det motiverat 
att lägga ner både tid och resurser på att säkerställa att man har en 
tvistelösningsmetod som lämpar sig för och kan ge förutsebarhet i projektet.  
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Tittar man på alternativet att i kommande version av allmänna bestämmelser 
införa en tvistelösningsnämnd med FIDIC Red Book:s DAAB som förlaga 
så finns det emellertid flera faktorer värda att beakta. Som berörts tidigare 
lider branschen av effektivitetsbrister som åtminstone till viss del kan 
härledas till hanteringen av tvister. Likaså står det klart att skiljeförfarande 
är traditionellt vanligaste sättet för att få tvisten löst i kommersiella 
entreprenader. Den kanske största beställaren, i och med att man ansvarar 
för och förvaltar landets infrastruktur och delar av bostadsbeståndet med 
mera, är den svenska staten genom sina olika myndigheter. Myndigheter 
föredrar i regel att anförtro sig till det statligt auktoriserade rättsliga 
instanser, det vill säga våra allmänna domstolar. Som myndighet är man i 
allmänhet inte tvungen att välja allmän domstol i sina 
tvistelösningsklausuler men samtidigt är det förståeligt att myndigheter har, 
och vill visa, förtroende för statlig tvistelösning. Om man däremot skulle 
införa DAAB som en del av marknadens dominerande standardavtal finns 
det en chans att även myndigheter som upphandlar byggprojekt skulle 
uppfatta förfarandet som tillförlitligt och känna förtroende för det.  
 
Det står klart att DAAB är en mer välfungerande tvistelösningsmekanism än 
förenklad tvistelösning sett till resultat. Även om förenklad tvistelösning 
behöver reformeras i någon form måste det ställas höga krav på det 
förfarande som är tänkt att ersätta dess plats i ett branschgemensamt 
standardavtal. Framför allt måste DAAB bedömas vara så pass allsidigt 
tillämpbar att man från BKK:s håll kan rekommendera den för alla typer av 
utförandeentreprenader. Annars riskerar man att parterna väljer att utelämna 
tvistelösningsklausulen eftersom AB 04 är helt och hållet dispositivt.  
 
Även om ett generellt införande av DAAB med största sannolikhet hade 
gjort stor nytta för undvikandet av tvister och även skulle vara ekonomiskt 
berättigat om parterna väljer att se det som en försäkring mot tvister, finns 
det praktiska problem med ett införande. För att varje byggprojekt ska 
kunna ha en DAAB krävs det att det finns en tillräcklig mängd potentiella 
skiljemän att vända sig till. Något som sätter käppar i hjulet är att det bara 
finns ett visst antal jurister med entreprenadrättsligt kunnande i Sverige, 
särskilt eftersom regler om jäv hindrar aktörer från att ta vissa uppdrag. En 
betydande obalans i tillgången respektive efterfrågan avseende ledamöter till 
tvistelösningsnämnder skulle troligtvis tvinga upp priserna för 
tvistelösningsformen till en orimlig nivå och på så sätt förhindra en 
utbredning av DAAB.   
 
En alternativ väg att gå är att AB-systemet i framtiden breddar sin 
avtalsrepertoar med ett nytt standardavtal. Man skulle kunna tänka sig att 
AB-familjen i framtiden kan utökas med ett standardavtal som innehåller en 
variant av DAAB och riktar sig till större entreprenader. Med andra ord 
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sådana entreprenader där den försäkring som en Dispute Board utgör för ett 
projekt kan motivera den kostnad som det samtidigt medför. Dessutom 
skulle en sådan lösning vara mer realistisk sett till mängden potentiella 
ledamöter till DAAB-förfaranden som finns i Sverige.  
 
Sammantaget finns det substantiella skäl att i större utsträckning använda 
sig av DAAB i Sverige i och med de fördelaktiga resultat som metoden har 
kunnat uppvisa i en internationell kontext. Det förefaller dock inte möjligt 
att implementera DAAB som allmänt tillämpligt förfarande i AB 04, främst 
på grund av förutsättningarna på den svenska marknaden i och med 
svårigheterna med att besätta tvistelösningsnämnder och de 
kostnadsökningar det skulle medföra i mindre projekt. Kort sagt finns det i 
en svensk kontext för få möjliga skiljepersoner och för många mindre 
projekt där DAAB inte är motiverat för att i nuläget inkludera DAAB i AB 
04. 
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Bilaga A 
Kapitel 21, Disputes and Arbitration, i FIDIC Red Book:  
 

21 Disputes and Arbitration  

21.1 
Constitution of the DAAB  

Disputes shall be decided by a DAAB in accordance with Sub-Clause 21.4 
[Obtaining DAAB’s Decision]. The Parties shall jointly appoint the member(s) of the 
DAAB within the time stated in the Contract Data (if not stated, 28 days) after the 
date the Contractor receives the Letter of Acceptance.  

The DAAB shall comprise, as stated in the Contract Data, either one suitably 
qualified member (the “sole member”) or three suitably qualified members (the 
“members”). If the number is not so stated, and the Parties do not agree otherwise, 
the DAAB shall comprise three members.  

The sole member or three members (as the case may be) shall be selected from 
those named in the list in the Contract Data, other than anyone who is unable or 
unwilling to accept appointment to the DAAB.  

If the DAAB is to comprise three members, each Party shall select one member for 
the agreement of the other Party. The Parties shall consult both these members 
and shall agree the third member, who shall be appointed to act as chairperson.  

The DAAB shall be deemed to be constituted on the date that the Parties and the 
sole member or the three members (as the case may be) of the DAAB have all 
signed a DAAB Agreement.  

The terms of the remuneration of either the sole member or each of the three 
members, including the remuneration of any expert whom the DAAB consults, shall 
be mutually agreed by the Parties when agreeing the terms of the DAAB 
Agreement. Each Party shall be responsible for paying one-half of this 
remuneration.  

If at any time the Parties so agree, they may appoint a suitably qualified person or 
persons to replace any one or more members of the DAAB. Unless the Parties 
agree otherwise, a replacement DAAB member shall be appointed if a member 
declines to act or is unable to act as a result of death, illness, disability, resignation 
or termination of appointment. The replacement member shall be appointed in the 
same manner as the replaced member was required to have been selected or 
agreed, as described in this Sub-Clause.  

The appointment of any member may be terminated by mutual agreement of both 
Parties, but not by the Employer or the Contractor acting alone.  

Unless otherwise agreed by both Parties, the term of the DAAB (including the 
appointment of each member) shall expire either:  
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(a)  on the date the discharge shall have become, or deemed to have 
become, effective under Sub-Clause 14.12 [Discharge]; or  

(b)  28 days after the DAAB has given its decision on all Disputes, referred 
to it under Sub-Clause 21.4 [Obtaining DAAB’s Decision] before such 
discharge has become effective,  

whichever is later.  

However, if the Contract is terminated under any Sub-Clause of these 
Conditions or otherwise, the term of the DAAB (including the appointment 
of each member) shall expire 28 days after:  

(i)  the DAAB has given its decision on all Disputes, which were referred to 
it (under Sub-Clause 21.4 [Obtaining DAAB’s Decision]) within 224 days 
after the date of termination; or  

(ii)  the date that the Parties reach a final agreement on all matters 
(including payment) in connection with the termination  

whichever is earlier.  

21.2 
Failure to Appoint DAAB Member(s)  

If any of the following conditions apply, namely:  

(a)  if the DAAB is to comprise a sole member, the Parties fail to agree the 
appointment of this member by the date stated in the first paragraph of 
Sub-Clause 21.1 [Constitution of the DAAB]; or  

(b)  if the DAAB is to comprise three persons, and if by the date stated in 
the first paragraph of Sub-Clause 21.1 [Constitution of the DAAB]:  

(i)  either Party fails to select a member (for agreement by the 
other Party);  

(ii)  either Party fails to agree a member selected by the other 
Party; and/or  

(iii)  the Parties fail to agree the appointment of the third member 
(to act as chairperson) of the DAAB;  

(c)  the Parties fail to agree the appointment of a replacement within 42 
days after the date on which the sole member or one of the three members 
declines to act or is unable to act as a result of death, illness, disability, 
resignation, or termination of appointment; or  

(d)  if, after the Parties have agreed the appointment of the member(s) or 
replacement, such appointment cannot be effected because one Party 
refuses or fails to sign a DAAB Agreement with any such member or 
replacement (as the case may be) within 14 days of the other Party’s 
request to do so,  

then the appointing entity or official named in the Contract Data shall, at the 
request of either or both Parties and after due consultation with both Parties, 
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appoint the member(s) of the DAAB (who, in the case of sub-paragraph (d) above, 
shall be the agreed member(s) or replacement). This appointment shall be final 
and conclusive.  

Thereafter, the Parties and the member(s) so appointed shall be deemed to have 
signed and be bound by a DAAB Agreement under which:  

1. (i)  the monthly services fee and daily fee shall be as stated in the terms of 
the appointment; and  

2. (ii)  the law governing the DAAB Agreement shall be the governing law of 
the Contract defined in Sub-Clause 1.4 [Law and Language].  

Each Party shall be responsible for paying one-half of the remuneration of the 
appointing entity or official. If the Contractor pays the remuneration in full, the 
Contractor shall include one-half of the amount of such remuneration in a 
Statement and the Employer shall then pay the Contractor in accordance with the 
Contract. If the Employer pays the remuneration in full, the Engineer shall include 
one-half of the amount of such remuneration as a deduction under sub-paragraph 
(b) of Sub-Clause 14.6.1 [The IPC].  

21.3 
Avoidance of Disputes  

If the Parties so agree, they may jointly request (in writing, with a copy to the 
Engineer) the DAAB to provide assistance and/or informally discuss and attempt to 
resolve any issue or disagreement that may have arisen between them during the 
performance of the Contract. If the DAAB becomes aware of an issue or 
disagreement, it may invite the Parties to make such a joint request.  

Such joint request may be made at any time, except during the period that the 
Engineer is carrying out his/her duties under Sub-Clause 3.7 [Agreement or 
Determination] on the matter at issue or in disagreement unless the Parties agree 
otherwise.  

Such informal assistance may take place during any meeting, Site visit or 
otherwise. However, unless the Parties agree otherwise, both Parties shall be 
present at such discussions. The Parties are not bound to act on any advice given 
during such informal meetings, and the DAAB shall not be bound in any future 
Dispute resolution process or decision by any views or advice given during the 
informal assistance process, whether provided orally or in writing.  

21.4 
Obtaining DAAB’s Decision  

If a Dispute arises between the Parties then either Party may refer the Dispute to 
the DAAB for its decision (whether or not any informal discussions have been held 
under Sub-Clause 21.3 [Avoidance of Disputes]) and the following provisions shall 
apply.  

21.4.1 Reference of a Dispute to the DAAB  

The reference of a Dispute to the DAAB (the “reference” in this Sub-Clause 
21.4) shall:  

(a)  if Sub-Clause 3.7 [Agreement or Determination] applied to the subject 
matter of the Dispute, be made within 42 days of giving or receiving (as the 
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case may be) a NOD under Sub-Clause 3.7.5 [Dissatisfaction with 
Engineer’s determination]. If the Dispute is not referred to the DAAB within 
this period of 42 days, such NOD shall be deemed to have lapsed and no 
longer be valid;  

(b)  state that it is given under this Sub-Clause;  

(c)  set out the referring Party’s case relating to the Dispute;  

(d)  be in writing, with copies to the other Party and the Engineer; and  

(e)  for a DAAB of three persons, be deemed to have been received by the 
DAAB on the date it is received by the chairperson of the DAAB.  

The reference of a Dispute to the DAAB under this Sub-Clause shall, 
unless prohibited by law, be deemed to interrupt the running of any 
applicable statute of limitation or prescription period.  

21.4.2  The Parties’ obligations after the reference  

Both Parties shall promptly make available to the DAAB all information, 
access to the Site, and appropriate facilities, as the DAAB may require for 
the purposes of making a decision on the Dispute.  

Unless the Contract has already been abandoned or terminated, the 
Parties shall continue to perform their obligations in accordance with the 
Contract.  

21.4.3  The DAAB’s decision  

The DAAB shall complete and give its decision within:  

(a)  84 days after receiving the reference; or  
(b)  such period as may be proposed by the DAAB and agreed by both 
Parties.  

However, if at the end of this period, the due date(s) for payment of any 
DAAB member’s invoice(s) has passed but such invoice(s) remains 
unpaid, the DAAB shall not be obliged to give its decision until such 
outstanding invoice(s) have been paid in full, in which case the DAAB shall 
give its decision as soon as practicable after payment has been received.  

The decision shall be given in writing to both Parties with a copy to the 
Engineer, shall be reasoned, and shall state that it is given under this Sub-
Clause.  

The decision shall be binding on both Parties, who shall promptly comply 
with it whether or not a Party gives a NOD with respect to such decision 
under this Sub-Clause. The Employer shall be responsible for the 
Engineer’s compliance with the DAAB decision.  

If the decision of the DAAB requires a payment of an amount by one Party 
to the other Party  

(i)   subject to sub-paragraph (ii) below, this amount shall be 
immediately due and payable without any certification or Notice; and  
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(ii)  the DAAB may (as part of the decision), at the request of a Party but 
only if there are reasonable grounds for the DAAB to believe that the 
payee will be unable to repay such amount in the event that the 
decision is reversed under Sub-Clause 21.6 [Arbitration], require the 
payee to provide an appropriate security (at the DAAB’s sole 
discretion) in respect of such amount.  

The DAAB proceeding shall not be deemed to be an arbitration and the 
DAAB shall not act as arbitrator(s).  

21.4.4   Dissatisfaction with DAAB’s decision 

If either Party is dissatisfied with the DAAB’s decision:  

(a)  such Party may give a NOD to the other Party, with a copy to the 
DAAB and to the Engineer;  

(b)  this NOD shall state that it is a “Notice of Dissatisfaction with the 
DAAB’s Decision” and shall set out the matter in Dispute and the reason(s) 
for dissatisfaction; and  

(c)  this NOD shall be given within 28 days after receiving the DAAB’s 
decision.  

If the DAAB fails to give its decision within the period stated in Sub-Clause 
21.4.3 [The DAAB’s decision], then either Party may, within 28 days after 
this period has expired, give a NOD to the other Party in accordance with 
sub-paragraphs (a) and (b) above.  

Except as stated in the last paragraph of Sub-Clause 3.7.5 [Dissatisfaction 
with Engineer’s determination], in Sub-Clause 21.7 [Failure to Comply with 
DAAB’s Decision] and in Sub-Clause 21.8 [No DAAB In Place], neither 
Party shall be entitled to commence arbitration of a Dispute unless a NOD 
in respect of that Dispute has been given in accordance with this Sub-
Clause 21.4.4.  

If the DAAB has given its decision as to a matter in Dispute to both Parties, 
and no NOD under this Sub-Clause 21.4.4 has been given by either Party 
within 28 days after receiving the DAAB’s decision, then the decision shall 
become final and binding on both Parties.  

If the dissatisfied Party is dissatisfied with only part(s) of the DAAB’s 
decision:  

(i)  this part(s) shall be clearly identified in the NOD;  

(ii)  this part(s), and any other parts of the decision that are affected by 
such part(s) or rely on such part(s) for completeness, shall be deemed to 
be severable from the remainder of the decision; and  

(iii)  the remainder of the decision shall become final and binding on both 
Parties as if the NOD had not been given.  
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21.5 
Amicable Settlement  

Where a NOD has been given under Sub-Clause 21.4 [Obtaining DAAB’s 
Decision], both Parties shall attempt to settle the Dispute amicably before the 
commencement of arbitration. However, unless both Parties agree otherwise, 
arbitration may be commenced on or after the twenty-eighth (28th) day after the 
day on which this NOD was given, even if no attempt at amicable settlement has 
been made.  

21.6  
Arbitration  

Unless settled amicably, and subject to Sub-Clause 3.7.5 [Dissatisfaction with 
Engineer’s determination], Sub-Clause 21.4.4 [Dissatisfaction with DAAB’s 
decision], Sub-Clause 21.7 [Failure to Comply with DAAB’s Decision] and Sub-
Clause 21.8 [No DAAB In Place], any Dispute in respect of which the DAAB’s 
decision (if any) has not become final and binding shall be finally settled by 
international arbitration. Unless otherwise agreed by both Parties:  

(a)  the Dispute shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the 
International Chamber of Commerce;  

(b)  the Dispute shall be settled by one or three arbitrators appointed in accordance 
with these Rules; and  

(c)  the arbitration shall be conducted in the ruling language defined in Sub-Clause 
1.4 [Law and Language].  

The arbitrator(s) shall have full power to open up, review and revise any certificate, 
determination (other than a final and binding determination), instruction, opinion or 
valuation of the Engineer, and any decision of the DAAB (other than a final and 
binding decision) relevant to the Dispute. Nothing shall disqualify the Engineer from 
being called as a witness and giving evidence before the arbitrator(s) on any matter 
whatsoever relevant to the Dispute.  

In any award dealing with costs of the arbitration, the arbitrator(s) may take 
account of the extent (if any) to which a Party failed to cooperate with the other 
Party in constituting a DAAB under Sub-Clause 21.1 [Constitution of the DAAB] 
and/or Sub-Clause 21.2 [Failure to Appoint DAAB Member(s)].  

Neither Party shall be limited in the proceedings before the arbitrator(s) to the 
evidence or arguments previously put before the DAAB to obtain its decision, or to 
the reasons for dissatisfaction given in the Party’s NOD under Sub-Clause 21.4 
[Obtaining DAAB’s Decision]. Any decision of the DAAB shall be admissible in 
evidence in the arbitration.  

Arbitration may be commenced before or after completion of the Works. The 
obligations of the Parties, the Engineer and the DAAB shall not be altered by 
reason of any arbitration being conducted during the progress of the Works.  

If an award requires a payment of an amount by one Party to the other Party, this 
amount shall be immediately due and payable without any further certification or 
Notice.  
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21.7 
Failure to Comply with DAAB’s Decision  

In the event that a Party fails to comply with any decision of the DAAB, whether 
binding or final and binding, then the other Party may, without prejudice to any 
other rights it may have, refer the failure itself directly to arbitration under Sub-
Clause 21.6 [Arbitration] in which case Sub-Clause 21.4 [Obtaining DAAB’s 
Decision] and Sub-Clause 21.5 [Amicable Settlement] shall not apply to this 
reference. The arbitral tribunal (constituted under Sub-Clause 21.6 [Arbitration]) 
shall have the power, by way of summary or other expedited procedure, to order, 
whether by an interim or provisional measure or an award (as may be appropriate 
under applicable law or otherwise), the enforcement of that decision.  

In the case of a binding but not final decision of the DAAB, such interim or 
provisional measure or award shall be subject to the express reservation that the 
rights of the Parties as to the merits of the Dispute are reserved until they are 
resolved by an award.  

Any interim or provisional measure or award enforcing a decision of the DAAB 
which has not been complied with, whether such decision is binding or final and 
binding, may also include an order or award of damages or other relief.  

21.8 
No DAAB In Place  

If a Dispute arises between the Parties in connection with, or arising out of, the 
Contract or the execution of the Works and there is no DAAB in place (or no DAAB 
is being constituted), whether by reason of the expiry of the DAAB’s appointment or 
otherwise:  

(a) Sub-Clause 21.4 [Obtaining DAAB’s Decision] and Sub-Clause 21.5 [Amicable 
Settlement] shall not apply; and  

(b) the Dispute may be referred by either Party directly to arbitration under Sub-
Clause 21.6 [Arbitration] without prejudice to any other rights the Party may have.  

___________ 

 

 

 



 55 

Käll- och litteraturförteckning 
Böcker 
 
Anjou, Mikael. Den ineffektiva byggbranschen. Stockholm: Ekerlids Förlag 

(2019).  
 
Bernitz, Ulf. Standardavtalsrätt. Nionde upplagan. Stockholm: Norstedts 

Juridik (2018).  
 
Charrett, Donald (Red). The International Application of FIDIC Contracts – 

A Practical Guide. Abingdon, UK: Informa Law from 
Routledge (2020). 

 
Chern, Cyril. The Law of Construction Disputes. Tredje upplagan. 

Abingdon, UK: Informa Law from Routledge (2020).  
 
Chern, Cyril. Chern on Dispute Boards. Oxford, UK: Blackwell Publishing 

(2008).  
 
Degerfeldt, Peter och Åhl, Lennart. Entreprenadrätt: en introduktion till AB 

04. Lund: Studentlitteratur (2016).  
 
Deli, Robert. Kommersiella entreprenadavtal i praktiken. Andra upplagan. 

Stockholm: Svensk Byggtjänst (2017). 
 
FIDIC (utg.). The FIDIC Golden Principles. Geneve, CH: FIDIC (2019). 

(Cit: The FIDIC Golden Principles). 
 
Hedberg, Stig. Entreprenadkontrakt – fällor och fel. Stockholm: Svensk 

Byggtjänst (1996). 
 
Hedberg, Stig. Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09. Tredje 

upplagan. Stockholm: Svensk Byggtjänst (2010). 
 
Kleineman, Jan. Rättsdogmatisk metod. I: Nääv, Maria och Zamboni, 

Mauro (Red.). Juridisk metodlära. Andra upplagan. Lund: 
Studentlitteratur, ss. 21–46. (2018). 

 
Liman, Sahlin, Peterson, Kåvius. Entreprenad- och konsulträtt. Nionde 

upplagan. Stockholm: Svensk Byggtjänst (2016).  
 
Lindell, Bengt. Alternativ till rättskipning: förhandling, medling, 

processförlikning, tvistlösningsnämnder och skiljeförfarande. 
Uppsala: Iustus Förlag (2020). 

 



 56 

Maunsbach, Lotta. Avtal om rätten till domstolsprövning. Processuella 
överenskommelsers giltighet i svensk rätt. Stockholm: 
Norstedts Juridik (2015).   

 
Samuelsson, Per. AB 04 – en kommentar. Andra upplagan. Stockholm: 

Norstedts Juridik (2020).  
 
Samuelsson, Per. Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden. 

Stockholm: Karnov Group (2011). 
 
Dispute Resolution Board Foundation. Dispute Board Manual: A Guide to 

Best Practices and Procedures. Charlotte, USA: SPARK 
Publications (2019). 

 
Motiv AB 72: allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader AB 72 samt kontraktsformulär 
Svenska teknologföreningens formulär 18/72, 
19/72 och 20/72 och 21/72. Svenska Teknologföreningens 
Kontraktskommitté. Svensk byggtjänst, Stockholm: Norén och 
Co. (1973).  

 
Valguarnera, Filippo. Komparativ juridisk metod. I: Nääv, Maria och 

Zamboni, Mauro (Red.). Juridisk metodlära. Andra upplaga. 
Lund: Studentlitteratur, ss. 143–176. (2018).  

 
van Wassenaer, Arent. A Practical Guide to Successful Construction 

Projects. London: Taylor & Francis (2017). 
 
Artiklar 
 
Andersson, Lars. Ändring av entreprenörens arbete – några synpunkter. 

SvJT 1993, ss. 278-291.  
 
Bell, Adrian och Steensma, Aidan. Use of dispute boards: one of FIDIC’s 

five Golden Principles. CMS Cameron McKenna Nabarro 
Olswang LLP. 3/10 2019. Hämtad 2020-03-03 från: 
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5d5e7486-
a13e-4c6d-a795-bba4c0b005ed 

 
Boast, Paula och Bull, Glenn. Dispute Avoidance and Adjudication under 

FIDIC’s 2017 Edition Contracts. 12/12 2018. Hämtad 2020-
03-03 från: 
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a2360a20-
56b5-44f8-9c12-06fd42eecb92 

 
Braine, Andy. The Use of Dispute Boards in Construction. Faithful Gould. 

8/11 2016. Hämtad 2020-02-27 från:  
https://www.fgould.com/uk-europe/articles/use-dispute-
boards-construction/ 



 57 

 
Chern, Cyril. The Dispute Federation and the Role of Dispute Boards in 

Construction – Benefits without Burden. Revista del Club 
Español del Arbitraje, Nr 9, 2010. ss. 5–10.  

 
Fahlcrantz, Maria. Varför tvistas det så mycket i byggbranschen? 

Byggvärlden. 17/12 2019. Hämtad 2020-03-03 från: 
https://www.byggvarlden.se/varfor-tvistas-det-sa-mycket-i-
byggbranschen-160200/nyhet.html 

 
Franke, Ulf. ADR – svaret på ett amerikanskt dilemma eller framtidens 

tvistelösningsmodell? Ny Juridik, Nr 1, 1996. ss. 90–105.  
 
Goodrich, Mark. Dispute Adjudication Boards: Are they the future of 

dispute resolution? White & Case LLP. Hämtad 2020-03-05 
från: https://www.whitecase.com/publications/article/dispute-
adjudication-boards-are-they-future-dispute-resolution  

 
Gorton, Lars. Recension av Entreprenadavtal. Särskilt om ändrade 

förhållanden skriven av Per Samuelsson. JT, Nr 3 2011/2012. 
ss. 696–706.  

 
Hagman, Liman, Lindgren, Boman. Den svenska entreprenadrättens 

framväxt inom bygg- och anläggningssektorerna. SvJT 2017. 
ss. 173–181.  

 
Ingvarson, Anders och Utterström, Marcus. Högsta domstolens intåg i 

entreprenadrättens slutna rum. SvJT 2015b. ss. 258–278.  
 
Ingvarson, Anders och Utterström, Marcus. Tolkning av entreprenadavtal – 

det köprättsliga kontrollansvaret möter 
hindersbestämmelserna i AB 04. SvJT 2015a. ss. 20–39.  

 
Kansmark, Jan. Några anteckningar om Dispute Review Boards. JT, Nr 3, 

1995/96. ss. 958–963.  
 
Kamba, W.J. Comparative Law: A Theoretical Framework. The 

International and Comparative Law Quarterly. Vol. 23, Nr 3, 
1974. ss. 485–519. 

 
Mellqvist, Mikael. Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum. SvJT 

2013. ss. 233–265. 
 
Rydfors, Helena. Hur fungerar den förenklade tvistelösningen i praktiken. 

Foyen Advokatfirma. 17/10 2018. Hämtad 2020-02-03 från: 
https://www.foyen.se/hur-fungerar-den-forenklade-
tvistelosningen-i-praktiken_nb/ 

 



 58 

Willborg, Isak. Högsta domstolens tolkning av entreprenadavtal. JT, Nr 4, 
2016/2017. ss. 864–877.  

 
 
Digitala källor 
 
Blendow Group Institute. Entreprenadrätt: Entreprenadtvister. Hämtad 

2020-04-20 från 
https://www.bginstitute.se/utbildning/entreprenadtvister-2/ 

 
Byggandets Kontraktskommitté. Revidering av AB 04 och ABT 06 – Senaste 

nytt från BKK:s styrelsemöten. Hämtad 2020-05-02 från: 
http://foreningenbkk.se/revidering/ 

 
Cope, Jonatan. Construction Blog: Are dispute boards a viable means of 

resolving disputes in the UK? 24/4 2012. Hämtad 2020-02-25 
från: http://constructionblog.practicallaw.com/are-dispute-
boards-a-viable-means-of-resolving-disputes-in-the-uk/ 

 
Handelskammaren. FIDIC – internationella standardavtal för industrin. 

2019. Hämtad 2020-02-14 från: 
https://handelskammaren.com/evenemang/fidic-
internationella-standardavtal-for-industrin/ 

 
Morek, Rafal. Kluwer Mediation Blog. Dispute Boards: Resolving 

Construction Disputes in Real Time. 9/4 2012. Hämtad 2020-
03-18 från 
http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2012/04/09/disput
e-boards-resolving-construction-disputes-in-real-time/ 

 
United Nations Commission on International Trade Law. Status: 

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign 
Arbitral Awards (New York 1958) (the “New York 
Convention). Hämtad 20-04-20 från: 
https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/foreign_
arbitral_awards/status2 

 
Savage, David. Charles Russell. The top 10 things you need to know about 

FIDIC. 1/6 2012. Hämtad 2020-02-20 från: 
https://www.charlesrussellspeechlys.com/en/news-and-
insights/insights/real-estate/2012/the-top-10-things-you-need-
to-know-about-fidic/ 

 
Seppälä, Christopher R. Webinar: FIDIC and Dispute Adjudication Boards. 

18/3 2015. Hämtad: 2020-04-02 från: 
https://fidic.org/sites/default/files/webinar/PresentationCSeppF
IDICandDisputeAdjudicationBoards.pdf 

 



 59 

Socialdepartementet. Prisbasbelopp för 2020 fastställt. 10/9 2019. Hämtad 
2020-03-10 från: 
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/09/prisbasbelopp-for-
2020-faststallt/ 

 
Sveriges Domstolar. Så går en tvist till: Ansök om stämning. Uppdaterad 

16/9 2019. Hämtad 2020-02-14 från: 
https://www.domstol.se/amnen/tvist/sa-gar-en-tvist-till/ansok-
om-stamning/ 



 60 

Rättsfallsförteckning 
Falu tingsrätt, Mål nr T 3080-14, Protokoll 2016-04-05. 


