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Summary 

The Swedish and Norwegian construction contract law is mainly regulated by 

standard-form contracts. In NJA 2018 p. 643 the Swedish Supreme Court 

takes guidance from the Norwegian standard-form contract NS 8405 and 

Norwegian construction contract law literature to decide the extent of a 

regulation in AB 04. Therefore, it is relevant to examine whether other 

regulations in the standard-form contracts correspond to each other in a way 

that makes it possible to use regulations in NS 8405 to decide the extent of 

corresponding regulations in AB 04.   

 

The purpose of the thesis is to compare the regulations of the contractor’s 

right to time extension, and the obligation to notify in case of impediments in 

AB 04 and NS 8405. The regulations are of importance to the standard-form 

contracts’ time frame. The thesis is delimited to a comparison of the 

regulations of time extension when the contractor has suffered an impediment 

due to the client. 

 

The thesis finds that the standard-form contracts’ area of application and 

purpose differ from each other. NS 8405 is delimited to application of major 

construction contracts, while AB 04 does not share this restriction. The 

regulations in the standard-form contracts regarding time extension affect the 

contracts in a corresponding way. The general duty of loyalty has a clearer 

effect on the regulation of time extension in case of impediment in AB 04 

than the corresponding regulation in NS 8405. In both standard-form 

contracts the burden of proof regarding time extension is placed on the 

contractor. However, the evidentiary requirement is stricter in AB 04 than in 

NS 8405. The thesis also discusses the opportunity for a contractor to demand 

time extension due to a congregated number of impediments. The question 

has been tried in the Norwegian Supreme Court. The court found that this was 

possible. Therefore, there is a possibility that the Swedish Supreme Court 

would reach a similar conclusion. Additionally, the thesis states that there are 

obvious similarities regarding the client’s area of control and responsibilities 

within this. 

 

The analysis finds clear similarities regarding how time extension in case of 

an impediment which depends on the client is assessed. However, smaller 

differences exist. Consequently, deciding the extent of the regulation in AB 

04 with guidance from NS 8405 should be performed with caution. Regarding 

the obligation to notify, the thesis finds that it would not be suitable to decide 

the extent of the regulation in AB 04 with guidance from NS 8405, since this 

obligation to notify is not given the same importance in AB 04 as in NS 8405. 

Additionally, the obligation to notify is more systematically structured in NS 

8405 than in AB 04. 
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Sammanfattning 

Den svenska och norska entreprenadrätten regleras i stor utsträckning av 

standardavtal. I NJA 2018 s. 653 har HD hämtat ledning av det norska 

standardavtalet NS 8405 och norsk entreprenadrättslig doktrin för att 

bestämma omfattningen av en bestämmelse i AB 04. Det är därför relevant 

att undersöka huruvida andra bestämmelser i standardavtalen är 

överensstämmande i den mån att ledning kan hämtas från NS 8405 för att 

bestämma omfattningen av bestämmelser i AB 04. 

 

Uppsatsens syfte är att jämföra regleringen av tidsförlängning och 

underrättelseskyldighet vid hinder i AB 04 och NS 8405. Bestämmelserna är 

centrala för standardavtalens tidsmässiga ram. Uppsatsen är avgränsad till att 

jämföra bestämmelserna om tidsförlängning när entreprenören drabbats av ett 

hinder som beror på beställaren. 

 

Uppsatsen finner att standardavtalens tillämpningsområde och syfte skiljer 

sig. NS 8405 är tydligt avgränsat till att tillämpas vid omfattande 

entreprenadavtal. AB 04 har inte ett lika tydligt avgränsat 

tillämpningsområde. Bestämmelserna om tidsförlängning påverkar arbetet på 

entreprenaden på samma sätt i standardavtalen. I AB 04 är det tydligare hur 

lojalitetsplikten påverkar bestämmelsen om tidsförlängning vid hinder än i 

NS 8405. Bevisbördan placeras enligt båda standardavtalen på entreprenören 

då det är denne som kräver en rätt till tidsförlängning. Det beviskrav som 

ställs i AB 04 är dock högre än motsvarande beviskrav i NS 8405. Uppsatsen 

diskuterar även möjligheten för entreprenören att lämna ett samlat 

hinderanspråk som grund för tidsförlängning. Frågan har prövats av 

Høyesteretten och därmed klargjorts i Norge. Høyesteretten menar att det är 

möjligt. Till följd av detta finns en möjlighet att HD skulle göra en liknande 

bedömning. Utöver detta fastslår uppsatsen att tydliga likheter i 

standardavtalen råder avseende beställarens kontrollsfär och ansvar inom 

denna. 

 

Analysen finner att det råder tydliga likheter i hur tidsförlängning vid ett 

hinder som beror på beställaren bedöms. Vissa mindre skillnader kan dock 

skönjas varför bestämmandet av bestämmelsens omfattning i AB 04 med 

hjälp av NS 8405 kräver att viss försiktighet iakttas. Avseende 

underrättelseskyldigheten vid hinder drar uppsatsen slutsatsen att det inte är 

lämpligt att ta hjälp av underrättelsesystemet i NS 8405 vid bestämmandet av 

omfattningen av underrättelseskyldigheten i AB 04. Detta följer av att 

underrättelseskyldigheten inte har lika central betydelse i AB 04 som i NS 

8405. Vidare är bestämmelserna om underrättelse i NS 8405 mer tydligt 

systematiserade jämfört med motsvarande bestämmelser i AB 04. 
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Förord 

Det har varit en, minst sagt, speciell vår. Samtidigt som en pandemi har 

skördat hundratusentals människoliv världen över har jag suttit och jämfört 

bestämmelser i ett svenskt och ett norskt standardavtal. Trots absurditeten i 

det är jag stolt över att jag tagit mig igenom juristprogrammet och nu tar 

ytterligare ett steg framåt i livet.  

 

Vid färdigställandet av denna uppsats behövs en del tack delas ut. Tack till 

min handledare Per Samuelsson för hjälp med val av uppsatsämne, värdefulla 

kommentarer samt korta och koncisa svar på mail. Tack till Lund för en härlig 

tid, jag kommer dock inte sakna din vidriga snålblåst som gjort att jag aldrig 

mer kommer sätta mig på en cykel. Tack till mina föräldrar och bröder för allt 

stöd. Tack till mina vänner, både de jag hade sen innan och de jag lärt känna 

i Lund. Tack till Djurgårdens IF för allt du ger mig. Tack till Andrea för ditt 

oändliga stöd, utan dig hade tiden i Lund inte varit densamma. 

 

Simon Gille-Johnson 

 

Lund 26 maj 2020 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i NJA 2018 s. 653 (”De ingjutna rören”). I 

domen refererar HD bland annat till det norska standardavtalet NS 8405 och 

norsk entreprenadrättslig doktrin för att vinna stöd för sin argumentation 

avseende omfattningen av en entreprenörs avhjälpandeskyldighet enligt 

svensk entreprenadrätt. Den svenska doktrin som beskriver entreprenörens 

avhjälpandeskyldighet är knapphändig. Användandet av norsk doktrin på 

området är enligt HD därför behjälplig för att förtydliga 

avhjälpandeskyldighetens omfattning.1  

 

HD:s hänvisning till det norska standardavtalet och norsk doktrin öppnar för 

möjligheten att norsk entreprenadrätt kan komma att påverka bestämmandet 

av omfattningen av även andra svenska entreprenadrättsliga bestämmelser. 

Det är därför intressant att jämföra svenska och norska standardavtal 

avseende andra bestämmelser än avhjälpandeskyldighet för att utröna om den 

ledning av norska standardavtal som HD tillämpar även kan appliceras på 

andra delar av AB 04. 

 

En intressant bestämmelse att jämföra är entreprenörens rätt till 

tidsförlängning vid hinder i AB 04 kap. 4 § 3. Det är en av de mest omstridda 

bestämmelserna i standardavtalet. Entreprenören har rätt till erforderlig 

förlängning av kontraktstiden om han eller hon hindras att färdigställa 

kontraktsarbetena inom kontraktstiden.2 Även AB 04 kap. 4 § 4 är av 

betydelse i detta sammanhang. Bestämmelsen reglerar nämligen 

entreprenörens underrättelseskyldighet gentemot beställaren vid hinder.3 

 

Även i det norska standardavtalet NS 8405 finns en bestämmelse som stadgar 

en entreprenörs rätt till tidsförlängning vid hinder.4 Dessutom innehåller NS 

8405, precis som AB 04, en bestämmelse som ålägger entreprenören en 

förpliktelse att underrätta beställaren om ett hinder.5 

 

Mot bakgrund av HD:s redovisade synsätt att norsk entreprenadrätt kan 

användas för att bestämma omfattningen av svenska entreprenadrättsliga 

 

1 NJA 2018 s. 653 p. 39 och 45. 
2 AB 04 kap. 4 § 3. 

3 AB 04 kap. 4 § 4. 

4 NS 8405 pkt. 24.1. 

5 NS 8405 pkt 24.4. 
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bestämmelser, är det intressant att jämföra de svenska bestämmelserna om 

tidsförlängning och underrättelseskyldighet vid hinder med motsvarande 

norska bestämmelser. Detta görs för att utreda huruvida ledning kan tas från 

de norska bestämmelserna för att bestämma omfattningen av bestämmelserna 

i AB 04.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att redogöra för och genomföra en jämförande analys 

avseende den svenska och norska regleringen av tidsförlängning och 

underrättelseskyldighet vid hinder enligt AB 04 och NS 8405. Jämförelsen 

görs för att fastställa om bestämmelserna är överensstämmande i sådan 

utsträckning att omfattningen av bestämmelserna i AB 04 kan bestämmas 

med ledning av motsvarande bestämmelser i NS 8405. Uppsatsens syfte ska 

besvaras genom en analys av följande frågeställningar:  

 

• Hur reglerar AB 04 tidsförlängning och underrättelseskyldighet vid 

hinder? 

• Hur reglerar NS 8405 tidsförlängning och underrättelseskyldighet vid 

hinder? 

• Är bestämmelserna överensstämmande i den mån att omfattningen av 

bestämmelserna om tidsförlängning och underrättelseskyldighet vid 

hinder i AB 04 kan bestämmas med ledning av motsvarande 

bestämmelser i NS 8405? 

 

1.3 Metod och material 

Uppsatsen är skriven enligt två olika metoder. De deskriptiva delarna av 

uppsatsen som beskriver gällande rätt i Sverige respektive Norge är skrivna 

enligt traditionell rättsdogmatisk metod. Eftersom rättskälleläran är 

överensstämmande i Sverige och Norge kan den svenska rättsdogmatiken 

även tillämpas för att fastställa gällande rätt i Norge.6 De delar av uppsatsen 

som utgörs av en jämförande analys av den gällande rätten i respektive land 

är skrivet enligt en komparativ metod.  

 

Den rättsdogmatiska metoden identifierar vissa rättskällor som lagstiftning, 

rättspraxis, lagförarbeten och juridisk doktrin för att fastställa gällande rätt.7 

Metoden innebär att gällande rätt tolkas och fastställs med ledning av 

 
6 Wilhelmsson (1985) s. 181 f. 

7 Jareborg (2004) s. 4. 
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rättskällor.8 För att lyckas med detta utgår den rättsdogmatiska metoden från 

en konkret problemställning.9 Då rättsdogmatisk analys används för att 

fastställa gällande rätt bidrar den till en ökad förutsebarhet som i sin tur bidrar 

till en mer rättssäker rättsordning.10 Rättsdogmatiken är en del av 

rättsvetenskapen då den används för att analysera och systematisera gällande 

rätt.11  

 

Inom svensk och norsk entreprenadrätt tillämpas standardavtal i stor 

utsträckning. Lagstiftning saknas med undantag för vissa konsumenttjänster. 

Vid fastställandet av gällande rätt på entreprenadrättens område i Sverige och 

Norge sker därför en tolkning av standardavtal snarare än lag. Lagstiftning, 

domstolspraxis och förararbeten bedöms enligt den rättsdogmatiska metoden 

som auktoritativa rättskällor.12 Standardavtal som AB 04 och NS 8405 ses 

som supplerande rättskällor. Auktoritativa rättskällor är rättskällor som 

uttrycks direkt i lag eller kan som kan utläsas i förarbeten eller prejudikat. 

Supplerande rättskällor är de rättskällor som förekommer utöver de 

auktoritativa. Avtal som slutits med tillämpning av standardvillkor har dock 

stor normerande betydelse. Regleringen enligt standardavtalen ersätter ofta 

dispositiva lagregler på flera betydelsefulla punkter. Standardavtal uttrycker 

en prövad avvägning mellan parternas intressen för den aktuella branschen.13 

Eftersom standardavtalen är uppbyggda på samma sätt som lagstiftning 

tillämpas den rättsdogmatiska metoden på samma sätt som vid fastställande 

av gällande rätt enligt lagstiftning. Den rättsdogmatiska metoden med 

tillämpning av allmänt accepterade rättskällor används således för att utröna 

vad som är gällande rätt enligt bestämmelserna i standardavtalen AB 04 och 

NS 8405. 

 

Den komparativa metoden syftar till att göra en jämförelse mellan minst två 

rättssystem. Den komparativa metoden har ett praktiskt värde då det är vanligt 

förekommande att rättssystem hämtar inspiration från varandra.14 Metoden är 

lämplig att använda vid en jämförelse av rättssystemen i Sverige och Norge 

eftersom länderna samarbetat och hämtat inspiration från varandra vid 

stiftandet av bland annat ländernas respektive köplag.  

 

Brister vid tillämpningen av den komparativa metoden kan förekomma om 

de rättssystem som jämförs har olika syn på rättskällor.15 Rättskälleläran är i 

 
8 Sandgren (2018) s. 49.  

9 Kleineman (2018) s. 21 f. 

10 Jareborg (2004) s. 5. 

11 Mellqvist (2019) s. 432. 

12 Lehrberg (2019) s. 100. 

13 Lehrberg (2019) s. 219 f. 

14 Valguarnera (2018) s. 143 f. 

15 Valguarnera (2018) s. 167. 
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de nordiska länderna i stort sett enhetlig med undantag för mindre 

nyansskillnader. Nyansskillnaderna utgörs bland annat av att lagförarbeten 

och motiveringar från domstolar är olika omfattande.16 Eftersom länderna har 

en i stort sett enhetlig syn på rättskällor är den komparativa metoden lämplig 

att använda sig av.  

 

Doktrin har en viktig roll för genomförandet av en komparativ analys. 

Doktrinen används för att beskriva och systematisera ett utländskt rättssystem 

utifrån ett externt perspektiv.17 Den komparativa metoden kräver att 

tillämparen av metoden inte vilseleds av skillnader i termer mellan 

rättssystemen. Detta följer av att termer som används i ett rättssystem kan ha 

en annan innebörd i ett annat rättssystem.18 Följaktligen har uppsatsen varit 

försiktig med att sammanlänka termer som enbart är överensstämmande till 

ordalydelsen. Innan en diskussion om likheten i termer genomförs diskuterar 

uppsatsen därför vilken innebörd respektive term har i de olika rättssystemen.  

 

I uppsatsen används både en de lege lata-argumentation och en de lege 

ferenda-argumentation. De lege lata-argumentationen används för att 

klargöra rättsläget avseende en specifik fråga. I uppsatsen används 

argumentationsformen för att fastställa hur tidsförlängning och 

underrättelseskyldighet på grund av hinder regleras i AB 04 respektive NS 

8405. De lege ferenda-argumentationen används för att försöka ge ett svar på 

ett olöst problem.19 I denna uppsats används argumentationsformen för att 

avgöra huruvida bestämmelserna avseende tidsförlängning och 

underrättelseskyldighet vid hinder i AB 04 respektive NS 8405 är 

överensstämmande och om ledning kan hämtas från NS 8405 vid 

bestämmandet av omfattningen av bestämmelser i AB 04. 

 

Eftersom det inte finns någon lagstiftning inom entreprenadrätten i Sverige 

finns det varken lagkommentarer eller förarbeten. Vidare saknas omfattande 

offentlig praxis då entreprenadrättsliga avgöranden traditionellt sett har 

avgjorts i skiljenämnd. De senaste åren har dock Högsta domstolen lämnat 

avgöranden i en del entreprenadrättsliga mål. Några av dessa avhandlas i 

uppsatsen. Vidare redogör uppsatsen för ett avgörande från Svea hovrätt som 

ges betydelse för uppsatsens jämförande analys. Då avgörandet inte lämnats 

i högsta instans får dess rättsliga påverkan ses som oklar. Rättsfallet har 

diskuterats i både doktrin och artiklar varför det ändå är intressant att redogöra 

för. Eftersom det saknas lagkommentarer, förarbeten och omfattande praxis 

har ledning vid tolkning av bestämmelserna i AB 04 främst hämtats från den 

 
16 Wilhelmsson (1985) s. 181 f. 

17 Valguarnera (2018) s. 167 f. 

18 Valguarnera (2018) s. 165. 

19 Kleineman (2018) s. 36. 
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doktrin och de juridiska artiklar som finns på området. Uppsatsen använder 

sig av doktrin och juridiska artiklar skrivna av advokater verksamma på 

advokatbyråer. Detta material får tolkas något kritiskt då det är skrivet av 

advokater som vanligtvis företräder antingen entreprenörer eller beställare 

och därför inte nödvändigtvis är helt neutralt skrivet.  

 

Materialet som används för att fastslå gällande rätt enligt det norska 

standardavtalet NS 8405 är till stor del doktrin. Högsta instansen i Norge, 

Høyesteretten, har meddelat beslut i en del entreprenadrättsliga avgöranden 

som berör NS 8405. Utöver doktrin ges dessa avgöranden stort inflytande vid 

bestämmandet av gällande rätt.  

 

En stor del av den doktrin som uppsatsen använder sig av utgörs av olika 

böcker som systematiskt presenterar kommentarer till bestämmelserna i AB 

04 respektive NS 8405. Denna typ av litteratur är skriven av både praktiker 

och akademiker. Litteraturen har tillerkänts ett mycket stort erkännande inom 

både den norska och svenska entreprenadrätten och underlättar tolkning och 

tillämpning av avtalen.20 En del av den doktrin som uppsatsen använder sig 

av är relativt gammal. Detta följer av att det relativt sällan ges ut ny doktrin 

på området. Doktrinen får, trots sin ålder, ses som tillämplig då den bidrar till 

att ge uppsatsen en bredare överblick av ämnet. 

 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till att jämföra och analysera bestämmelserna om 

underrättelseskyldighet vid hinder i AB 04 och NS 8405. Vidare är uppsatsen 

avgränsad till att enbart jämföra och analysera bestämmelserna som reglerar 

rätten till tidsförlängning då entreprenören drabbats av ett hinder som beror 

på beställaren i AB 04 och NS 8405. Det är därför endast 

hindersbestämmelserna AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 samt NS 8405 pkt. 24.1 b) och 

c) som uppsatsen kommer att behandla avseende tidsförlängning.  

 

När det i uppsatsens syfte beskrivs att omfattningen av de aktuella 

bestämmelserna ska jämföras avses beställarens kontrollsfär, beställarens 

ansvar inom kontrollsfären, hur den allmänna lojalitetsplikten påverkar 

bestämmelserna, hur bevisbördan placeras samt vilket beviskrav som ställs.  

 

 
20 Meyer-Myklestad m.fl. (2018) s. 27. 
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1.5 Forskningsöversikt 

Beskrivningen av materialet ovan visar att uppsatsen till stor del använder sig 

av doktrin. Generellt sett får dock utbudet av doktrin på det 

entreprenadrättsliga området anses vara relativt knapphändigt. Doktrinen från 

Sverige och Norge som används utgörs av ett tjugotal böcker där majoriteten 

publicerats under de senaste 10–15 åren. Således publiceras rättsvetenskaplig 

litteratur som behandlar entreprenadrätten i Sverige och Norge relativt sällan. 

Till följd av detta får forskningen på detta rättsområde anses vara begränsad. 

Utöver doktrin har en del juridiska artiklar om rättsområdet publicerats. Likt 

doktrin har detta skett relativt sällan under de senaste tio åren, vilket är ett 

ytterligare tecken på att dagens forskning i entreprenadrätt är begränsad. Det 

finns ett antal professorer, doktorander och advokater i de båda länderna som 

beskrivit ämnet i flera olika böcker. Doktrinen och forskningen är således 

begränsad till ett fåtal personer. Deras kunskap i ämnet är dock mycket 

omfattande varför den forskning som förekommer är mycket välgjord.  

 

Den doktrin som utgivits de senaste tio åren är bland annat Per Samuelssons 

reviderade kommentarsutgåva till AB 04 som utkom 2020. 

Kommentarsutgåvan till NS 8405 av Marthinussen, Arvesen och Giverholt 

utkom 2016. Vidare gav Viggo Hagstrøm och Herman Bruserud ut boken 

”Entrepriserett” om norsk entreprenadrätt 2014. Robert Deli utgav 2017 

boken ”Kommersiella entreprenadavtal i praktiken”.  2019 utgav Oskar 

Gentele boken ”Samlade störningskrav”. Utöver detta har en handfull artiklar 

publicerats både i SvJT och Juridisk Tidskrift de senaste fem åren av 

Ingvarson och Utterström, Gentele och Westberg.21 2010 utkom festskriften 

”På rett grunn” till den norska föreningen för bygg- och entreprenadrätt som 

innehåller ett flertal artiklar som diskuterar norsk entreprenadrätt. 

 

Den doktrin som finns beskriver flera aspekter av standardavtalen och är 

således inte begränsad till att redogöra för bestämmelserna om 

tidsförlängning och underrättelseskyldighet vid hinder. En del av de artiklar 

som uppsatsen använder sig av diskuterar dock enbart frågan om hur 

bestämmelsen om tidsförlängning vid hinder i AB 04 ska tolkas. Det finns 

viss doktrin som jämför enstaka bestämmelser i AB 04 med motsvarande 

bestämmelser i NS 8405. Det finns dock ingen doktrin som jämför 

bestämmelser om tidsförlängning och underrättelseskyldighet vid hinder. 

 

 
21 Ingvarson och Utterström (2015); Ingvarson och Utterström (2016); Gentele (2019b); 

Westberg (2018). 
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1.6 Disposition 

I kapitel 2 görs en redogörelse för standardavtalen AB 04 och NS 8405. 

Avsnitt 2.1 utgörs av en redogörelse för AB 04. Avsnittet redogör för 

standardavtalets tillämpningsområde och syfte. Vidare presenteras den av HD 

fastslagna metoden för tolkning av AB 04. Avsnittet avslutas med en 

redogörelse för hur den allmänna lojalitetsplikten inverkar på standardavtalet. 

Avsnitt 2.2 presenterar NS 8405. Avsnittet redogör för standardavtalets 

tillämpningsområde och syfte. Utöver detta beskrivs hur avtalet ska tolkas 

samt hur lojalitetsplikten inverkar på standardavtalet. I avsnitt 2.3 görs en 

jämförande analys av det som presenterats i avsnitt 2.1 och 2.2. 

 

Kapitel 3 beskriver entreprenörens rätt till tidsförlängning vid hinder. I avsnitt 

3.1 redovisas entreprenörens rätt till tidsförlängning vid hinder enligt AB 04. 

Avsnittet beskriver vad som krävs för att tidsförlängning ska vara aktuellt. 

Vidare beskrivs vad som krävs då entreprenören är berättigad till 

tidsförlängning vid hinder som beror på beställaren. I efterföljande avsnitt, 

3.2, görs samma redogörelse för NS 8405. Således beskrivs vad som krävs 

för att ett hinder ska leda till tidsförlängning och vad som krävs för att det ska 

röra sig om ett hinder som beställaren bär risken för. I avsnitt 3.3 görs en 

jämförande analys av det som presenterats i avsnitt 3.1 och 3.2. 

 

Kapitel 4 presenterar hur den allmänna lojalitetsplikten inverkar på 

bestämmelserna om tidsförlängning vid hinder. I avsnitt 4.1 beskrivs hur 

plikten inverkar på bestämmelsen om tidsförlängning vid hinder i AB 04. 

Avsnitt 4.2 beskriver hur lojalitetsplikten inverkar på motsvarande 

bestämmelse i NS 8405. I avsnitt 4.3 görs en jämförande analys av det som 

presenterats i avsnitt 4.1 och 4.2. 

 

Kapitel 5 redogör för bevisbörda och beviskrav då entreprenören kräver 

tidsförlängning på grund av hinder. Avsnitt 5.1 presenterar hur bevisbördan 

placeras och vilket beviskrav som ställs då entreprenören drabbats av ett eller 

flera hinder och kräver tidsförlängning enligt AB 04. Avsnitt 5.2 beskriver 

hur bevisbördan placeras och vilket beviskrav som ställs vid motsvarande 

situation enligt NS 8405. I avsnitt 5.3 görs en jämförande analys av det som 

presenterats i avsnitt 5.1 och 5.2. 

 

Kapitel 6 beskriver underrättelseskyldigheten vid hinder enligt 

standardavtalen. I avsnitt 6.1 beskrivs underrättelseskyldigheten vid hinder 

enligt AB 04. Avsnitt 6.2 redogör för det underrättelsesystem som tillämpas 

vid hinder enligt NS 8405. I avsnitt 6.3 görs en jämförande analys av det som 

presenterats i avsnitt 6.1 och 6.2. 
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Uppsatsen avslutas med kapitel 7 som besvarar uppsatsens frågeställningar 

och redogör för uppsatsens slutsatser. 
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2 Standardavtalen 

2.1 AB 04 

2.1.1 Inledning 

I Sverige saknas en specifik lagreglering för entreprenader där båda parter 

utgörs av näringsidkare. Istället har branschens parter genom förhandlingar 

utvecklat Allmänna bestämmelser som reglerar parternas avtalsförhållande.22 

Den första versionen av denna regleringsform togs fram av Svenska 

Teknologföreningen under 1900-talets första decennium. Under de följande 

decennierna tog samma förening fram flera liknande bestämmelser. Formen 

för reglering av det entreprenadrättsliga området i Sverige har sedan dess 

utgjorts av Allmänna bestämmelser.23 I takt med modernisering och tidsanda 

har de Allmänna bestämmelserna uppdaterats flertalet gånger.24 Den senaste 

upplagan utkom 2004; därav namnet AB 04.25 

 

AB 04 har tagits fram av BKK, en ideell förening där stora organisationer på 

både entreprenör- och beställarsidan är representerade.26 AB 04 reglerar 

utförandeentreprenader och har idag en mycket utbredd användning.27  Enligt 

begreppsbestämningarna i AB 04 utgör en utförandeentreprenad en 

entreprenad eller del av entreprenad där beställaren svarar för projektering 

och entreprenören svarar för utförande.28 AB 04 ses idag som ett huvudavtal 

på det entreprenadrättsliga området.29  

 

Standardavtalet är uppdelat i tio olika kapitel som reglerar olika aspekter av 

entreprenaden.30 När parterna vid en utförandeentreprenad avtalat om att AB 

04 ska tillämpas blir avtalet gällande.31 I AB 04 finns en rangordningsregel 

som stadgar avtalets ställning. Före AB 04 gäller parternas kontrakt och de 

potentiella avvikelser från standardavtalet som parterna avtalat om.32 AB 04 

innehåller bestämmelser om en rad frågor som kan aktualiseras i varje enskild 

 
22 Liman m.fl. (2016) s. 21.  

23 Hagman m.fl. (2017) s. 4. 

24 Hagman m.fl. (2017) s. 5. 

25 Hagman m.fl. (2017) s. 5 ff.  

26 Liman m.fl. (2016) s. 21.  

27 Samuelsson (2020) s. 18. 

28 Begreppsbestämningar i AB 04.  

29 Hellner, Hager och Persson (2019) s. 147. 

30 Samuelsson (2020) s. 24. 

31 Samuelsson (2020) s. 18 f.  

32 AB 04 kap. 1 § 3. 
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entreprenad. Dessa generella regler kompletteras ofta med speciella regler 

avtalade av parterna som bara gäller för den enskilda entreprenaden.33 

 

Enligt AB 04 åtar sig båda parterna vid ett entreprenadförhållande olika 

huvudförpliktelser. Beställarens huvudförpliktelse är att ansvara för 

entreprenadens projektering och att betala entreprenören för de arbeten som 

denne utfört.34 Entreprenörens huvudförpliktelse utgörs av en 

resultatförpliktelse. Med detta avses att entreprenören ska uppfylla det arbete 

som denne åtagit sig enligt kontraktsarbetena. Utöver detta ska arbetet ha 

genomförts på ett fackmässigt vis. Fackmässighetskravet ser olikt ut för olika 

branscher varför detta krav varierar vid olika typer av entreprenader.35  

 

Kontraktshandlingarna bestämmer det arbete som entreprenören ska utföra.36 

AB 04 ingår ofta som kontraktshandling vid stora entreprenader, men 

används även för mindre entreprenader. Bestämmelserna är skrivna för att 

kunna tillämpas på alla typer av utförandeentreprenader.37  

 

Bestämmelserna i AB 04 är avsedda att bygga på en rimlig balans mellan 

rättigheter och skyldigheter som syftar till en ekonomiskt optimal 

riskfördelning mellan parterna. Ändringar i det enskilda fallet bör därför 

undvikas.38 Det finns dock ett antal regler som går under namnet 

”täckbestämmelser”. Täckbestämmelserna utgörs av regler i AB 04 där de 

arbetsmässiga förhållandena kan skilja stort i det enskilda fallet. Till följd av 

detta kan täckbestämmelserna ändras av avtalsparterna.39  

 

AB 04 innehåller kommentarstexter vid en del av standardavtalets 

bestämmelser. Kommentarstexterna har lämnats för att vara vägledande vid 

tillämpning och tolkning av bestämmelserna.40  

 

I förordet till de Allmänna bestämmelserna skriver författaren att 

föreskrifterna i AB 04 inte enskilt är avgörande för att parterna ska uppnå det 

som kontraktshandlingarna stadgar. Författaren menar att med en 

entreprenads komplexitet är god kommunikation och samverkan mellan 

beställaren och entreprenören nödvändig för att resultatet ska bli lyckat.41 En 

effektiv kommunikation parterna emellan kan underlätta 

 
33 Rådberg (2017) s. 142.  

34 Samuelsson (2020) s. 20. 

35 Samuelsson (2020) s. 21. 

36 Liman m.fl. (2016) s. 69. 

37 Liman m.fl. (2016) s. 70. 

38 Förord till AB 04. 

39 Liman m.fl. (2016) s. 70. 

40 Förord till AB 04. 

41 Förord till AB 04. 
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entreprenadprocessen och leda till bättre tidshållning och minskad risk för 

störningar. Detta leder i sin tur till ekonomisk vinning för båda parterna.42 

 

2.1.2 HD:s metod för tolkning av AB 04 

I NJA 2013 s. 271 har HD fastslagit en metod för tolkning av AB 92. 

Tolkningsmetoden är av betydelse även för andra standardavtal i 

entreprenadbranschen. Tolkningsmetoden kan således tillämpas vid tolkning 

av AB 04.43 

 

HD fastslår i domen att AB 92 har förhandlats fram mot bakgrund av 

allmänna obligationsrättsliga principer och köplagens regler. Det är därmed 

naturligt att tolka standardavtalets villkor i ljuset av den dispositiva rätten. 

Tolkningen ska därför göras enligt obligationsrättsliga principer för avtal av 

det aktuella slaget.44 Tolkningen utgår först från om det finns någon 

gemensam partsavsikt. Om det inte finns någon gemensam partsavsikt eller 

omständigheter som klargör hur parterna uppfattat ett avtalsvillkor ska 

tolkning i andra hand göras utifrån villkorets ordalydelse. Vid tolkning av 

ordalydelsen kan ledning hämtas från avtalets systematik i sin helhet samt 

andra bestämmelser i avtalet då de är avsedda att utgöra ett sammanhängande 

system. Lösningarna enligt de obligationsrättsliga principerna och köplagen 

är dock inte i alla avseenden lämpliga vid entreprenadrättsliga tvister.45 Till 

följd av detta menar HD att det vid tolkningen av vissa bestämmelser kan 

finnas anledning att särskilt beakta entreprenadavtalets särdrag eftersom 

entreprenadavtal ofta skiljer sig avsevärt från vanliga köpeavtal. Detta då 

entreprenadavtal som regel avser ett omfattande, komplicerat och långsiktigt 

arbete där flera parter är inblandande.46   

 

I domen lämnar HD en tydlig beskrivning av hur tolkningsmetoden ska 

tillämpas. Utöver att hämta ledning från standardavtalets ordalydelse och 

systematik tillskriver HD den dispositiva rätten, framförallt köplagen, en stor 

betydelse vid tolkning av avtalsvillkoren i AB 04.47 

 

 
42 Samuelsson (2020) s. 44. 

43 Wallin och Pärssinen (2013) s. 816 f. 

44 NJA 2013 s. 271 p. 7. 

45 Gorton (2010) s. 159. 

46 NJA 2013 s. 271 p. 7. 

47 Wallin och Pärssinen (2013) s. 818. 
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2.1.3 Allmän lojalitetsplikt och AB 04 

Av förordet till AB 04 följer att parterna ska verka inom ramen för den 

allmänna lojalitetsplikten och visa varandra förtroende.48  

 

Lojalitetspliktens ställning har under andra halvan av 1900-talet stärks inom 

den svenska förmögenhetsrätten. Plikten definieras vanligtvis som en 

skyldighet att iaktta eller tillvarata sin motparts intressen. Definitionen godtas 

i hela avtalsrätten vilket gör att den är mycket vagt beskriven. Detta medför 

att skyldigheter som plikten medför för en avtalsparts kan se olika ut beroende 

på vilket typ av avtalsförhållande som råder och vilka avtalsparterna är. 49 

Eftersom den allmänna lojalitetsplikten är del av den allmänna 

förmögenhetsrätten omfattar den även entreprenadrätten.  

 

Eftersom entreprenadavtal vanligtvis löper under en längre tid krävs en lojal 

samverkan parterna emellan för att arbetet ska fungera under hela 

kontraktstiden. Lojalitetsplikten har en stor inverkan vid denna typ av 

partsförhållande. Plikten ses som en grundregel för hur en avtalspart bör 

agera.50 Lojalitetsförpliktelserna underlättar för avtalsparterna att uppfylla 

avtalet och tillämpas för att båda parterna ska hjälpa varandra att få maximal 

utdelning av avtalet.51 Lojalitetsplikten grundar sig till stor del på samverkan 

och motverkar därför att en part utnyttjar sitt övertag av exempelvis 

information för att åtnjuta fördelar. Vidare avser lojalitetsplikten på det 

entreprenadrättsliga området att förmå parterna att bygga sitt förhållande 

enligt en samarbetsinriktad strategi.52  

 

Ett exempel på en lojalitetsförpliktelse är en avtalsparts skyldighet att 

underrätta motparten om händelser av betydelse.53 Den allmänna 

lojalitetsplikten kan således främst tolkas som en utökad upplysningsplikt. 

Skrivelsen i förordet till AB 04 att parterna ska visa förtroende och öppenhet 

ger en indikation om att parterna i alla lägen ska agera öppet gentemot 

varandra. Viktig information ska inte hållas inne på, utan ska delas till 

motparten.54  

 

 
48 Förord till AB 04. 

49 Munukka (2010) s. 837. 

50 Samuelsson (2011) s. 206. 

51 Ramberg och Ramberg (2019) s. 39. 

52 Samuelsson (2020) s. 45. 

53 Ramberg och Ramberg (2019) s. 41. 

54 Samuelsson (2011) s. 206.  



 17 

2.2 NS 8405 

2.2.1 Inledning 

Likt den svenska entreprenadrätten regleras den norska entreprenadrätten i 

stor utsträckning av standardavtal.55 Den norska entreprenadrätten har sedan 

slutet på 1800-talet haft en tradition av självreglering i form av olika 

standardavtal.56 Tillämpningen av standardavtal uppkom eftersom det fanns 

ett starkt praktiskt behov av en omfattande standardiserad reglering av 

juridiska och tekniska avtalsbestämmelser på det entreprenadrättsliga 

området.57 Syftet med de norska standardavtalen för entreprenader är att ge 

en detaljerad och uttömmande reglering som stadgar parternas inbördes 

rättigheter och skyldigheter.58 

 

NS-avtalen är de standardavtal som idag reglerar entreprenadrätten i Norge. 

Standardavtalen har tagits fram av branschorganisationer. NS-avtalen har 

funnits i flera versioner och uppdaterats ett flertal gånger sedan det första NS-

avtalet togs i bruk 1938.59 

 

Den norska entreprenadrätten är likt den svenska uppdelad i olika former av 

entreprenader, främst utförande- och totalentreprenader. Dessa 

entreprenadformer har samma definition i Norge som i Sverige.60 NS 8405 är 

Norges motsvarighet till AB 04 och reglerar därför utförandeentreprenader. 

NS 8405 utgavs 2004 för att sedan revideras 2008.61 Standardavtalet är 

uppbyggt i olika punkter som reglerar olika aspekter av arbetet på 

entreprenaden.62 Standardavtalet består av ett stort antal 

kontraktsbestämmelser som reglerar avtalsparternas skyldigheter i ett 

entreprenadförhållande.63 NS 8405 är framtaget av de största aktörerna inom 

den norska bygg- och anläggningsbranschen. Avtalet är främst lämpat för att 

reglera omfattande projekt. För mindre projekt finns ett förenklat NS-avtal 

som heter NS 8406.64 

 

I standardavtalets inledande bestämmelse klargörs avtalets 

tillämpningsområde. NS 8405 reglerar ett kontraktsförhållande där 

 
55 Sandvik (1966) s. 59. 

56 Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 25. 

57 Sandvik (1966) s. 60. 

58 Sandvik (1966) s. 60. 

59 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 48.  

60 Meyer-Myklestad m.fl. (2018) s. 17 f. 

61 Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 25.  

62 Meyer-Myklestad m.fl. (2018) s. 14. 

63 Meyer-Myklestad m.fl. (2018) s. 24. 

64 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 49. 
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entreprenören tagit på sig att utföra ett arbete som en beställare projekterat. 

Vidare fastslås att NS 8405 enbart gäller i entreprenadförhållanden där båda 

parter är professionella. Standardavtalet är främst framtaget för att användas 

i kontraktsförhållanden där det finns ett behov av formella underrättelseregler 

med stränga konsekvenser vid utebliven underrättelse. Som konsekvens av en 

utebliven underrättelse stadgas att den norska termen ”preklusjon” 

tillämpas.65 ”Preklusjon” innebär att om entreprenören underlåter att 

underrätta förlorar entreprenören rätten till ersättning eller tidsförlängning för 

det förhållande som krävt underrättelse.66  

 

Av tillämpningsområdet tydliggörs att standardavtalet är ämnat att reglera 

större projekt som involverar flera entreprenörer. I större projekt är det 

mycket viktigt att parterna följer reglerna om underrättelse.  Detta då en 

underrättelse möjliggör för parterna att ha någorlunda uppsikt över projektet 

och hur projektet påverkas av förhållanden som uppstår under arbetet. Stränga 

underrättelseregler och andra tydligt formaliserade regler är nödvändiga för 

att både beställaren och entreprenören ska kunna ha kontroll och översikt av 

arbetet på entreprenaden.67 Att NS 8405:s tillämpningsområde består av 

omfattande entreprenadavtal tydliggörs ytterligare med hjälp av 

tillämpningsområdet för det förenklade standardavtalet NS 8406. I NS 8406 

pkt. 1 stadgas att standardavtalet inte bör användas när flera entreprenörer är 

verksamma på en och samma byggplats.68 Detta kräver stränga 

underrättelseregler, varför NS 8405 bör tillämpas istället.69  

 

Standardavtalet måste inkorporeras i parternas avtal för att reglerna ska bli 

gällande. I vissa fall kan det räcka med att parterna hänvisar till NS 8405 i 

sina avtalshandlingar. Vidare kan ett partsbruk två parter emellan leda till att 

standardavtalet blir gällande.70 För att säkerställa att standardavtalet gäller 

mellan parterna krävs dock att avtalet nämns i kontraktshandlingarna.71 

 

2.2.2 Tolkning av NS 8405 

Den formella utgångspunkten vid tolkning av norska avtal är att om det finns 

en gemensam subjektiv förståelse mellan avtalsparterna om avtalets innehåll 

ska denna gälla. Om det inte råder någon gemensam partsförståelse om 

avtalets innehåll är huvudregeln att avtalet ska tolkas genom en objektiv 

 
65 NS 8405 pkt. 1.  

66 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 57 f. 

67 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 57 f. 

68 NS 8406 pkt. 1.  

69 Arvesen, Marthinussen och Giverholt (2014) s. 47 f. 

70 Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 27. 

71 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 49. 
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värdering av avtalet och de omkringliggande omständigheterna. En objektiv 

värdering görs främst utifrån avtalets ordalydelse.72  

 

Vid tolkning av den norska entreprenadrätten är utgångspunkten således att 

stor vikt läggs vid standardavtalsbestämmelsens ordalydelse vid avgörandet 

av bestämmelsens innehåll. Detta ligger i linje med vad Høyesteretten slagit 

fast som generella riktlinjer vid objektiv tolkning av avtal mellan 

professionella parter.73 Avtalet ska tolkas med utgångspunkt i hur en förnuftig 

oberoende tredjepart skulle tolkat avtalets innebörd. Høyesteretten har även 

slagit fast att en part som hävdar att avtal ska tolkas i strid med dess 

ordalydelse har bevisbördan för hur parterna istället tolkat det aktuella 

avtalet.74  

 

2.2.3 Allmän lojalitetsplikt i norska 
avtalsförhållanden 

Den allmänna lojalitetsplikten i norska kontraktsförhållanden ställer krav på 

att avtalsparterna ska uppträda aktsamt och lojalt. Kravet på aktsamhet och 

lojalitet gäller inte bara vid stiftandet av ett avtal utan under hela avtalstiden.75 

Den allmänna lojalitetsplikten i norska avtalsförhållanden förklaras ofta som 

en skyldighet för parterna att tillvarata sin motparts intressen. Definitionen är 

något vag då den inte beskriver när och varför lojalitetsplikten gäller utan 

enbart att en avtalspart ska iaktta plikten. Detta medför dock att 

lojalitetsplikten som rättsprincip är flexibel och kan appliceras på ett flertal 

olika avtal och situationer.76  

 

Vid fastställandet av lojalitetspliktens omfattning är det centralt att avgöra 

vad som rimligen kan förväntas av en avtalspart. Parternas förväntningar av 

motparten kan därför vägas mot varandra för att avgöra lojalitetspliktens 

omfattning.77 Inom entreprenadrätten används lojalitetsplikten för att 

komplettera bestämmelserna i standardavtalet. Då entreprenadavtal ofta är 

omfattande och långsiktiga är det viktigt att parterna följer lojalitetsplikten 

för att minska antalet komplikationer som kan uppstå under arbetets gång.78 

 

 

 

 
72 Meyer-Myklestad m.fl. (2018) s. 49 f. 

73 Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 162 f. 

74 Rt. 2012 s. 1729 p. 57. 

75 Hagstrøm (2011) s. 73.  

76 Nazarian (2007) s. 195.  

77 Skrunes och Kobbe (2010) s. 413. 

78 Nazarian (2007) s. 315. 
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2.2.4 Lojalitets- och samarbetsplikt enligt NS 
8405 

Utgångspunkten i norsk rätt är att parterna bär risken för sina egna 

ansvarsområden.79 I NS 8405 pkt. 5 stadgas dock att avtalsparterna är 

förpliktade till att samarbeta och vara lojala under genomförandet av 

entreprenaden.80 Bestämmelsen i NS 8405 är ett uttryck för den allmänna 

lojalitetsplikt som råder i norska avtalsförhållanden. Lojalitetsplikten behöver 

inte framföras i avtalet för att gälla men har stadgats i NS 8405 för att påminna 

parterna om deras lojalitetsplikt.81  

 

Ett brott mot lojalitetsplikten i NS 8405 pkt. 5 kan leda till ersättningsansvar. 

Grundregeln är i sådant fall att brottet mot lojalitetsplikten måste grunda sig 

i oaktsamhet.82 

 

2.3 Jämförande analys 

2.3.1 Standardavtalens syften och 
tillämpningsområden 

Både AB 04 och NS 8405 är avsedda att tillämpas vid utförandeentreprenader 

där parterna är näringsidkare.  

 

I NS 8405 pkt. 1 stadgas att syftet med standardavtalet är att tillämpas på avtal 

som kräver ett fungerande underrättelsesystem med stränga konsekvenser om 

systemet förbises. Vid en utebliven underrättelse förlorar den part som varit 

skyldig att underrätta rätten till ersättning eller tidsförlängning på grund av 

förhållandet som krävt underrättelse.83 Till följd av beskrivningen av 

standardavtalets syfte är det tydligt att avtalets underrättelsesystem ges en 

avgörande roll. I stadgandet av NS 8405:s syfte är det konkret beskrivet att 

ett välfungerande underrättelsesystem krävs för att åstadkomma och 

vidmakthålla ett gott samarbete och god kommunikation parterna emellan. 

Underrättelsesystemet medför att båda parterna har en möjlighet till god 

översikt av arbetet på entreprenaden.  

 

Detta skiljer sig från syftet som beskrivs i AB 04. I förordet till AB 04 

beskrivs att kommunikation och samarbete är nödvändigt för att ett arbete 

 
79 Skrunes och Kobbe (2010) s. 412.  

80 NS 8405 pkt. 5. 

81 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 80. 

82 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 82. 

83 NS 8405 pkt. 1. 
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som regleras av AB 04 ska kunna genomföras.84 Beskrivningen av 

kommunikation och samarbete är mycket allmänt skriven och inte alls lika 

konkret som i NS 8405. Underrättelse faller under det som beskrivs som 

kommunikation och samarbete i AB 04. Däremot ges 

underrättelseskyldigheten inte lika avgörande betydelse i syftesbeskrivningen 

som i NS 8405. I förordet till AB 04 görs enbart en hänvisning till den 

allmänna lojalitetsplikten. Det skrivs vidare att parterna ska verka inom 

lojalitetspliktens ramar. De skyldigheter som följer av lojalitetsplikten 

framgår inte. Såldes finns det i AB 04 inte en lika konkret beskrivning av de 

skyldigheter parterna har för att uppfylla god kommunikation och samarbete.  

 

Av jämförelsen ovan framgår att det råder en skillnad avseende hur 

standardavtalens syfte och funktion beskrivs. En anledning till att 

formuleringarna skiljer sig följer antagligen av den form av entreprenadavtal 

som standardavtalen är tänkta att reglera. NS 8405 är framtaget för att reglera 

omfattande entreprenadavtal med flera olika moment och sidoentreprenörer. 

För mindre arbeten finns det förenklade avtalet NS 8406. Till följd av avtalets 

tillämpningsområde krävs ett tydligt systematiserat underrättelsesystem. Att 

enbart hänvisa till att god kommunikation och samarbete behövs är inte 

tillräckligt vid denna typ av omfattande arbeten. Eftersom NS 8405:s första 

punkt beskriver vikten av ett underrättelsesystem framgår att avtalet främst 

bör tillämpas vid omfattande entreprenadavtal som kräver en reglering av 

kommunikationen parterna emellan.  

 

AB 04 reglerar inte uteslutande omfattande entreprenadavtal. 

Underrättelsereglerna ges därför inte lika stor betydelse. AB 04 har idag en 

mycket utbredd användning. Det finns inte heller någon förenklad version av 

AB 04 anpassad till mindre arbeten. Underrättelseregler finns i avtalet och 

har en viktig betydelse. Däremot ges de inte någon central betydelse för 

uppfyllandet av avtalets syfte. Standardavtalet reglerar även mindre arbeten 

där stränga underrättelseregler inte är nödvändiga i samma utsträckning som 

vid mer omfattande entreprenadavtal. Då en större variation av olika typer av 

arbeten regleras med AB 04 läggs fokus snarare på vikten av kommunikation 

och samarbete.  

 

Ytterligare en anledning till att beskrivningen av avtalets syfte skiljer sig är 

att underrättelseskyldigheten faller in under den allmänna lojalitetsplikten 

som nämns i förordet till AB 04. Således har inte upphovsmännen till AB 04 

haft samma behov av att precisera betydelsen av ett fungerande 

underrättelsesystem i standardavtalets syfte då det följer av hänvisningen till 

den allmänna lojalitetsplikten. Trots detta är det tydligt att NS 8405 är 

 
84 Förord till AB 04. 
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framtaget för att reglera omfattande entreprenadavtal i större utsträckning än 

AB 04. 

 

Sammanfattningsvis är det norska standardavtalet NS 8405 mer tydligt 

anpassat till att reglera omfattande entreprenadavtal. AB 04 har inte avgränsat 

sitt tillämpningsområde med lika tydliga regler. Tillämpningsområdet i AB 

04 har antagligen givits en vagare beskrivning för att standardavtalet ska 

kunna används i en mer utbredd omfattning. 

 

2.3.2 Tolkning av standardavtalen 

I både Norge och Sverige finns i rättspraxis utvecklade modeller för hur 

avtalen ska tolkas. I Sverige har HD fastslagit en tolkningsmodell som gäller 

för standardavtal och därmed Allmänna bestämmelser. I Norge har 

Høyesteretten fastslagit hur en tolkning av avtal mellan två professionella 

parter ska genomföras. 

 

Tolkningsmetoderna är i stort sett identiska. Tolkningsmetoderna avser först 

att avgöra om parterna har en gemensam förståelse för hur avtalet ska tolkas. 

Om sådan gemensam partsförståelse saknas läggs stort vikt vid 

standardavtalets ordalydelse. Båda tolkningsmetoderna grundar sig i hur 

andra avtal mellan professionella parter tolkas. Till följd av att både Norge 

och Sverige i vissa fall har en snarlik obligationsrättslig reglering och även 

utvecklat obligationsrättsliga lagar genom samarbete får det ses som naturligt 

att den tolkningsmetod som används vid entreprenadrättsliga standardavtal är 

densamma.  

 

2.3.3 Allmän lojalitetsplikt enligt AB 04 och NS 
8405 

I båda standardavtalen åläggs parterna en lojalitetsplikt. I förordet till AB 04 

görs en hänvisning till den allmänna lojalitetsplikten.85 I NS 8405 görs ingen 

hänvisning till den allmänna lojalitetsplikten. Istället finns en egen punkt som 

förpliktigar avtalets parter att samarbeta och agera lojalt.86  

 

I norska avtalsförhållanden råder redan en allmän lojalitetsplikt. Trots detta 

har avtalsförfattarna valt att lyfta in en specifik punkt som reglerar 

lojalitetsplikten. Bestämmelsen har dock samma innebörd som den allmänna 

 
85 Förord till AB 04. 

86 NS 8405 pkt. 5. 
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lojalitetsplikten.87 I AB 04 har författarna istället valt att utgå från den 

allmänna lojalitetsplikt som redan råder i avtalsförhållanden. Själva plikten i 

sig innebär samma sak i båda länderna. I både norska och svenska 

avtalsförhållanden är definitionen av lojalitetsplikten att parterna till viss del 

ska tillvarata sin motparts intressen.88 

 

 
87 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 80. 

88 Jmf. Munukka (2010) s. 837 och Nazarian (2007) s. 195. 
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3 Tidsförlängning vid hinder 

3.1 Hinder och tidsförlängning enligt AB 

04 

3.1.1 AB 04 kap. 4: Om tider 

Standardavtal på det entreprenadrättsliga området innehåller som regel 

detaljerade kontraktslösningar om avtalets tidsfaktor.89 I AB 04:s fjärde 

kapitel återfinns de bestämmelser som reglerar det aktuella 

entreprenadavtalets tidsaspekt. Ett entreprenadavtal ingås alltid med någon 

form av tidsmässig ram. I AB 04 kap. 4 regleras flera av de situationer som 

kan komma att påverka den tidsmässiga ramen. Entreprenadavtalet utformas 

efter en tidsram som innehåller flera olika steg. Dessa steg ingår i den process 

som sedermera leder till färdigställandet av det avtalade arbetet. 

Standardavtalets fjärde kapitel är en viktig del av processen då det ger 

parterna en möjlighet att planera och reglera processens olika steg.90  

 

Regleringen i fjärde kapitlet har kontraktstiden som utgångspunkt. 

Kontraktstiden utgörs av den tid som angivits i kontraktshandlingarna för 

utförandet av kontraktsarbetena. Huvudregeln i kapitlet stadgar att 

kontraktsarbetena ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning 

vid kontraktstidens utgång.91 Vidare används begreppet ”entreprenadtid” i 

kapitlet. Entreprenadtiden avser den verkliga tid som löper från 

entreprenadens påbörjande till dess godkännande. Entreprenadtiden är inte, 

likt kontraktstiden, begränsad till vad parterna avtalat om.92 Efter att parterna 

avtalat om att ett arbete ska genomföras är det upp till entreprenören att ta 

fram en tidsplan. I tidsplanen planerar entreprenören kontraktsarbetenas 

utförande och ser till att de kan färdigställas inom kontraktstiden.93  

 

Det finns flera olika omständigheter som kan komma att påverka både 

kontraktstiden och entreprenadtiden. För att utföra större entreprenader måste 

entreprenören etablera en omfattande platsorganisation. En omfattande 

platsorganisation bidrar till kostnader för entreprenören. Om entreprenaden 

försenas kan det orsaka entreprenören stora kostnader. Vid entreprenadtvister 

 
89 Arvidsson och Samuelsson (2018) s. 135. 

90 Samuelsson (2020) s. 216.  

91 AB 04 kap. 4 § 2. 

92 Samuelsson (2020) s. 216. 

93 AB 04 kap. 4 § 1. 
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är därför en vanlig fråga vem av avtalsparterna som bär ansvaret för den 

omständighet som orsakat förseningen.94  

 

En entreprenör kan vara berättigad till en tidsförlängning av kontraktstiden 

och i vissa fall ersättning för förseningen. Tidsförlängningen innebär att 

arbetets kontraktstid förlängs. Enligt AB 04 kap. 4 kan en entreprenör vara 

berättigad till tidsförlängning till följd av hinder, ÄTA-arbeten och 

mängdförändringar.95 

 

3.1.2 AB 04 kap. 4 § 3: Tidsförlängning vid 

hinder 

Bestämmelsen i kap. 4 § 3 reglerar de situationer då den av entreprenören 

framtagna tidsplanen inte är möjlig att fullfölja på grund av hinder. 

Entreprenaden styrs av denna tidsplan. Om arbetet drabbas av ett hinder kan 

det påverka flera av entreprenadens processer. Således kan hela tidsplanen 

rubbas av ett enskilt hinder. De hinder som regleras i AB 04 kap. 4 § 3 ger 

entreprenören en rätt att förlänga tidsplanen.96  

 

Entreprenören svarar som utgångspunkt för att arbetet färdigställs inom 

kontraktstiden. Om entreprenaden försenas och går utöver kontraktstiden 

utgör detta ett kontraktsbrott. De hinder som berättigar till tidsförlängning i 

AB 04 kap. 4 § 3 ses som undantag från denna regel.97 Om entreprenören 

hindras att färdigställa kontraktsarbetena på grund av hinder som omfattas av 

AB 04 kap 4. § 3 utgör detta inte ett kontraktsbrott. Att entreprenören inte är 

färdig vid kontraktstidens utgång behöver därför inte betyda att arbetet är 

försenat.98 Anledningen är att rätten till tidsförlängning möjliggör för 

entreprenören att färdigställa arbetena utan att behöva drabbas av de påföljder 

som följer av ett kontraktsbrott. Det rör sig således om en försening som 

entreprenören inte ansvarar för. Om entreprenören drabbas av ett hinder kan 

beställaren inte räkna med att entreprenaden kan färdigställas inom den 

avtalade kontraktstiden.99 

 

Den allmänna förutsättningen för att tidsförlängning ska utgå är att en 

omständighet vid arbetet hindrat entreprenören att färdigställa arbetet inom 

kontraktstiden. Hindret ska ha påverkat ett arbete på entreprenadens kritiska 

 
94 Ingvarson och Utterström (2015) s. 20. 

95 Samuelsson (2020) s. 216. 

96 Szekér (2019) s. 143 

97 Samuelsson (2011) s. 147.  

98 Schedin (2013) s. 20. 

99 Samuelsson (2020) s. 228 ff. 
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linje. Detta innebär att det rört sig om ett hinder som fördröjer arbetet i sin 

helhet.100 Med ”hinder” avses i bestämmelsen en omständighet som gör det 

extraordinärt betungande eller rentav omöjliggör för entreprenören att hålla 

kontraktstiden. Vid bedömningen av om ett hinder medför en rätt till 

tidsförlängning beaktas både om entreprenören borde haft hindret i åtanke när 

denne fastställde tidsplanen samt om hindrets menliga inverkan rimligen 

kunnat undanröjas. Om denna bedömning utmynnar i att entreprenören bort 

räkna med eller kunnat undanröja hindret har denne inte rätt till 

tidsförlängning. Entreprenören åläggs då att övervinna hindret för att 

färdigställa entreprenaden inom kontraktstiden oberoende av hur betungande 

hindret är.101  

 

Ett hinder kan vara av olika slag. Det kan förekomma partiella hinder som 

enbart påverkar en del av entreprenaden medan andra delar av arbetet kan 

fortgå. Vidare kan ett hinder vara av total karaktär. Detta innebär att hindret 

medför att allt arbete med entreprenaden måste avbrytas. Hindren kan även 

vara temporära eller permanenta. Temporära hinder leder till att arbetet 

stannar under en viss period men att arbetet förr eller senare kan återupptas. 

Ett permanent hinder leder till att arbetet, om det kan utföras överhuvudtaget, 

måste göras på ett annat sätt än tidigare.102 

 

De omständigheter som berättigar till tidsförlängning är av två slag. 

Omständigheten i AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 är allmänt skriven medan 

omständigheterna enligt AB 04 kap. 4 § 3 p. 2–5 är konkretiserade.103 Enligt 

AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 har entreprenören rätt till tidsförlängning om hindret 

beror på beställaren eller något förhållande på beställarens sida.104 AB 04 kap. 

4 § 3 p. 2–4 reglerar omständigheter av force majeure-karaktär där 

myndighetsbeslut, krig och extrema väderförhållanden ingår. AB 04 kap. 4 § 

3 p. 5 fungerar som generalklausul då den omfattar andra av entreprenören ej 

vållade förhållanden, som entreprenören inte bort räkna med och vars menliga 

inverkan entreprenören inte rimligen kunnat undanröja.105  

 

Vid en försening av entreprenaden är det sannolikt att entreprenören har 

drabbats av kostnader som följd. Entreprenören kan i sådana fall ha rätt till 

ersättning i form av skadestånd.106 Enligt kap. 5 § 4 har entreprenören enbart 

 
100 Ingvarson och Utterström (2015) s. 25. 

101 Samuelsson (2020) s. 227 ff. 

102 Samuelsson (2011) s. 147 f.  

103 Höök (2008) s. 73. 

104 AB 04 kap. 4 § 3 p. 1. 

105 Ingvarson och Utterström (2015) s. 25. 

106 Ingvarson och Utterström (2015) s. 20 f. 
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rätt till skadestånd på grund av hindret om hindret utgörs av en omständighet 

som beror på beställaren eller något förhållande på beställarens sida.107 

 

3.1.3 Kap. 4 § 3 p. 1: Tidsförlängning vid hinder 
som beror på beställaren 

I AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 stadgas att entreprenören har rätt till tidsförlängning 

om entreprenören hindras av en omständighet som beror på beställaren eller 

något förhållande på beställarens sida.108 Bestämmelsen innebär att alla 

hinder som orsakas av förhållanden på beställarsidan berättigar till 

tidsförlängning.109 Detta är den enda punkten i bestämmelsen som utöver 

tidsförlängning kan ge rätt till ersättning.110 Det krävs inte att beställaren själv 

orsakat hindret, utan enbart att det orsakats av förhållanden på beställarens 

sida. Ett förhållande på beställarsidan innefattar allt som beror på 

beställaren.111  

 

Eftersom punkten reglerar en vanligt förekommande situation samtidigt som 

bestämmelsen ger entreprenören rätt till såväl tidsförlängning som ersättning 

är den en viktig del av bestämmelsen. I tidigare versioner av AB-avtalen 

krävdes att beställaren varit vårdslös eller försumlig för att entreprenören 

skulle vara berättigad till tidsförlängning. Då detta krav numera är ändrat har 

entreprenörens möjlighet till tidsförlängning ökat.112  

 

För att kunna åberopa AB 04 kap 4 § 3 p. 1 som grund för tidsförlängning och 

ersättning måste entreprenören visa att beställaren brustit i något avseende.113 

Entreprenören ska bevisa både hindrets art och den tidsförlängning som 

hindret orsakat.114 Entreprenören ska vidare bevisa att beställaren inte 

uppfyllt sitt åliggande.115  

 

Av kommentaren till AB 04 kap. 4 § 3 framgår att vid tolkning av AB 04 kap. 

4 § 3 p.1 kan vägledning hämtas från rättspraxis avseende det köprättsliga 

kontrollansvaret.116 Samuelsson menar att det är oklart vilken betydelse det 

köprättsliga kontrollansvaret har vid tillämpningen AB 04 kap. 4 § 3 p. 1. 

 
107 AB 04 kap. 5 § 4. 

108 AB 04 kap. 4 § 3 p. 1. 

109 Hedberg (2011) s. 69. 

110 AB 04 kap. 5 § 4. 

111 Samuelsson (2020) s. 230.  

112 Rådberg (2011) s. 50. 

113 Hedberg (2010) s. 70.  

114 Hedberg (2011) s. 69.  

115 Johansson (2007) s. 221. 

116 Kommentar till AB 04 kap. 4 § 3. 
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Detta eftersom det i dagsläget inte finns praxis avseende det köprättsliga 

kontrollansvaret.117  

 

Kontrollansvaret stadgas i köplagen § 27 och utgår från vad som är 

kontrollerbart för respektive part. Enligt köplagen § 27 behöver en säljare inte 

utge skadestånd till köparen på grund av dröjsmål om han eller hon kan visa 

att dröjsmålet beror på ett hinder som legat utanför hans eller hennes 

kontrollsfär.118 Den avgörande aspekten är således huruvida det rör sig om ett 

hinder inom eller utom säljarens kontroll.119 Inom den köprättsliga 

kontrollsfären faller omständigheter som säljaren har haft möjlighet att 

kontrollera genom planering, organisation, styrning och övervakning av den 

egna verksamheten.120 Enligt Hellner innebär det köprättsliga 

kontrollansvaret att hinder av force majeure-karaktär inte kan räknas falla 

inom säljarens kontroll då dessa inte kan kontrolleras.121 

 

Trots avsaknad av praxis kan det diskuteras vad innebörden av bestämmelsen 

blir om det köprättsliga kontrollansvaret appliceras direkt på bestämmelsen 

om hinder och tidsförlängning. Följden blir då att entreprenören inte kan få 

tidsförlängning med stöd av AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 om hindret legat utanför 

beställarens kontrollsfär.122 Alltså ansvarar beställaren inte för hinder om 

denne kan bevisa att hindret beror på en omständighet utanför dennes 

kontroll, som han eller hon inte skäligen kunnat räkna med vid 

entreprenadavtalets ingång och inte skäligen kunnat undvika.123 Enligt denna 

tolkning gäller att om entreprenören lyckas bevisa att en beställare inte 

uppfyllt sitt åliggande är det upp till beställaren att bevisa att beställarens 

bristande uppfyllelse varit ursäktlig.124 

 

Samuelsson är av åsikten att för att ett hinder ska berättiga till tidsförlängning 

krävs att en vållandebedömning på entreprenörens sida genomförs. Detta 

följer av de allmänna rekvisit som stadgas i kap. 4 § 3 p. 5. Då rekvisiten är 

av allmän karaktär gäller de implicit vid tillämpningen av p. 1–4.125 De 

rekvisit som fastslås i p. 5 är att: 

 

• förhållandet ej ska ha vållats av entreprenören; 

• entreprenören ska inte bort räkna med förhållande; och  

 
117 Samuelsson (2020) s. 229. 

118 Köplagen § 27. 

119 Ingvarson och Utterström (2015) s. 30. 

120 Prop. 1988/89:76 s. 110 ff. 

121 Hellner (1991) s. 150 ff. 

122 Rådberg (2011) s. 50. 

123 Deli (2017) s. 73 f.  

124 Johansson (2007) s. 221. 

125 Samuelsson (2020) s. 231. 
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• förhållandet ska inte varit ett sådant att entreprenören inte rimligen 

kunnat undanröja dess menliga inverkan.126  

 

Om beställaren till exempel visar att entreprenören bort räknat med att ett 

förhållande på beställarens sida skulle leda till ett hinder har entreprenören 

inte rätt till tidsförlängning.127 Det kontrollansvar som gäller inom köprätten 

kräver ingen vållandebedömning. En säljares skyldighet att ersätta köparen 

kan enbart bortfalla om säljarens fullgörelse faktiskt hindrats. Det räcker 

således exempelvis inte med att säljaren visar att köparen borde räknat med 

hindret.128 

  

Eftersom det inte finns någon rättspraxis avseende kontrollansvaret i 

köprätten och bedömningen enligt köplagen § 27 och AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 

skiljer sig menar Samuelsson att det är svårt att uttala sig om vilken 

vägledande roll kontrollansvaret har vid bedömningen av AB 04 kap 4 § 3 p. 

1. Givet är att det krävs en vållandebedömning vid tillämpningen av 

tidsförlängning enligt AB 04 kap. 4 § 3 p. 1. Vidare menar Samuelsson att det 

även krävs en bedömning av om en entreprenör som reaktion på ett hinder 

handlat på ett sätt som är förenligt med normal aktsamhet.129 

 

Ingvarson och Utterström menar att hänvisningen till det köprättsliga 

kontrollansvaret kan ha betydelse för tolkningen av AB 04 kap. 4 § 3 p. 1.130 

Deli menar att det faktum att bestämmelsen i tidigare utgåvor av AB-avtalen 

krävde vårdslöshet på beställarens sida tillsammans med hänvisningen till 

köprättens kontrollansvar talar emot tolkningen att något förhållande som 

”beror på beställaren” ger beställaren strikt ansvar inom dennes kontrollsfär. 

Hänvisningen till kontrollansvaret talar för att beställarens ansvar inom sin 

kontrollsfär är begränsad till förhållanden som denne kunnat kontrollera. 

Hänvisningen till kontrollansvaret inom köprätten kan dock inte tas som 

garanti för att beställarens ansvar inom entreprenadrätten är ett renodlat 

kontrollansvar.131 Själva bestämmelsen i AB 04 nämner inget kontrollansvar 

till skillnad från kontrollansvaret i köprätten som omnämns i köplagen § 

27.132 Deli menar därför att det inte kan uteslutas att bestämmelsen i AB 04 

kan ha ett i viss mån mer långtgående ansvar än det som följer av det 

köprättsliga kontrollansvaret. Om bestämmelsen ska motsvara det 

 
126 AB 04 kap. 4 § 3 p. 5. 

127 Samuelsson (2020) s. 231. 

128 Prop. 1988/89:76 s. 108 f.  

129 Samuelsson (2020) s. 232. 

130 Ingvarson och Utterström (2015) s. 35. 

131 Deli (2017) s. 74. 

132 AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 jämförd med 27 § köplagen. 
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köprättsliga kontrollansvaret borde detta framgå. Såsom bestämmelsen är 

utformad idag skiljer den sig från nämnda bestämmelse i köplagen.133 

 

Vid bedömningen av om det föreligger hinder som beror på beställaren 

beaktas om hindret beror på en omständighet inom beställarens 

kontrollsfär.134 Beställarens kontrollsfär enligt AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 har 

prövats av Svea hovrätt. I mål nr T 8934–12 delade hovrätten fullt ut den 

bedömning som Solna tingsrätt gjort avseende beställarens kontrollsfär. 

Omständigheterna i målet var följande: En generalentreprenör vid en 

entreprenad i ett stort garage i Stockholm anlitade en underentreprenör. Detta 

motsvarar ett beställar- och entreprenörförhållande. Entreprenören uppdrogs 

att utföra golvarbete i garaget. För entreprenaden gällde AB-U 07. Detta 

standardavtal överensstämmer vad gäller hinder och tidsförlängning helt med 

AB 04. Under arbetet menade entreprenören att denne blivit försenad ett 

flertal gånger på grund av hinder. Bland annat på grund av att arbetsområdet 

varit belastat med parkerade bilar och byggmaterial samt att temperaturen 

varit för låg för utförande av arbete med golvmassa.135 Till följd av 

förseningen framställde entreprenören krav gentemot beställaren avseende 

tidsförlängning och ersättning för förseningen som entreprenören menade 

berott på ett förhållande på beställaren sida.136 Domstolen menade att 

entreprenören lyckats bevisa att det förelegat hinder avseende bristande 

samordning mellan underentreprenörer samt parkerade bilar och 

byggmaterial som blockerat arbetsplatsen.137 

 

Efter att det konstaterats att det förelegat hinder i entreprenaden utredde Solna 

tingsrätt frågan huruvida beställaren ansvarade för hindren enligt AB 04 kap. 

4 § 3 p. 1.138 Frågan rörde således om hindret legat inom beställarens kontroll. 

Domstolen menade att enligt AB 04 är beställarens ansvarskrets begränsad, 

vilket följer av ledning från AB 04 kap. 5 § 12. Enligt denna bestämmelse är 

beställaren ansvarig för egendomsskada som en av beställaren anlitad 

sidoentreprenör åsamkat en annan sidoentreprenör.139 Följaktligen menade 

tingsrätten att det fanns en möjlighet att använda bestämmelsen i AB 04 kap. 

5 § 12 om egendomsskada för att bestämma beställarens kontrollsfär i AB 04 

kap. 4 § 3 p. 1. Av AB 04:s systematik följer således att beställaren som 

huvudregel ansvarar för sig själv och underentreprenörer som denne 

anlitar.140 I kap. 5 § 12 finns ingen avgränsning som tydliggör att beställarens 

 
133 Deli (2017) s. 74. 

134 Ingvarson och Utterström (2015) s. 20. 

135 Svea hovrätt mål nr T 8934–12, s. 6.  

136 Svea hovrätt mål nr T 8934–12, s. 7. 

137 Svea hovrätt mål nr T 8934–12, s. 19. 

138 Svea hovrätt mål nr T 8934–12, s. 21. 

139 AB 04 kap. 5 § 12. 

140 Svea hovrätt mål nr T 8934–12, s. 23. 



 31 

kontrollsfär enligt bestämmelsen bara existerar vid egendomsskada. 

Följaktligen finns det goda argument för att beställarens kontrollsfär vid 

hinder kan bestämmas med ledning av denna bestämmelse. Beslutet följer 

även den tolkningsmodell som HD tillämpar, där ledning vid tolkning av 

entreprenadavtal i första hand ska sökas i AB 04:s ordalydelse och 

systematik.141 Eftersom tingsrätten i detta fall tolkade beställarens 

kontrollsfär vid hinder i enlighet med avtalets systematik då de tagit ledning 

av AB 04 kap. 5 § 12 menar Ingvarson och Utterström att bedömningen får 

ses som logisk och tydlig.142  

 

Beställaren ansågs inte ansvara för de hinder som entreprenören krävt 

tidsförlängning och ersättning för eftersom den underentreprenör som orsakat 

hindren inte varit anlitad av beställaren och därmed inte legat inom 

beställarens kontrollsfär.143 Således var entreprenören varken berättigad till 

tidsförlängning i enlighet med AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 eller ersättning i enlighet 

med AB 04 kap. 5 § 4.144 Svea hovrätt delade fullt ut tingsrättens tolkning om 

att en beställare enbart ansvarar för ett hinder om det orsakas av beställaren 

själv eller av denne anlitad underentreprenör.145 Hovrätten fastslog att det av 

AB 04:s systematik följer att beställaren som huvudregel ansvarar för sig själv 

och underentreprenörer som denne anlitat.146 

 

Eftersom ledning hämtats av andra bestämmelser i AB 04 snarare än av det 

köprättsliga kontrollansvaret ges kontrollansvaret ingen betydelse då 

hovrätten bestämt omfattningen av beställarens kontrollsfär. Då beställaren 

enligt domen enbart ansvarar för åtgärder som vidtas eller underlåts av 

beställarens anställda eller av denne anlitade underentreprenörer kan 

kontrollsfären i AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 ses som relativt begränsad och därmed 

beställarvänlig.147 

 

Svea hovrätts bestämmande av kontrollsfärens omfattning delas av 

Johansson. Johansson menar att uttrycket ”omständighet” i AB 04 kap. 4 § 3 

p. 1 innefattar alla åtgärder och uteblivna sådana som verkar hindrande och 

som beror på beställaren. Här ingår även om hinder uppstår på grund av 

personer som beställaren anlitat, till exempel konsulter eller 

besiktningsmän.148 Även Deli anser att kontrollsfärens ska ha denna 

omfattning. Deli menar att av skrivelsen ”något förhållande på hans sida” i 

 
141 NJA 2013 s. 271 p. 7. 

142 Ingvarson och Utterström (2015) s. 35. 

143 Svea hovrätt mål nr T 8934–12, s. 23. 

144 Svea hovrätt mål nr T 8934–12, s. 24. 

145 Svea hovrätt mål nr T 8934–12, s. 3. 

146 Svea hovrätt mål nr T 8934–12, s. 23. 

147 Ingvarson och Utterström (2015) s. 35. 

148 Johansson (2007) s. 221. 
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bestämmelsen avses i första hand beställarens underentreprenörer och 

konsulter. Om beställarens underentreprenörer eller konsulter hindrar en 

entreprenör att slutföra sitt arbete i tid är beställaren ansvarig för detta.149 Det 

följer även av allmänna rättsgrundsatser att en part förutom att svara för sig 

själv även svarar för de som denne anlitat.150 

 

Eftersom omfattningen av en beställares kontrollsfär bestämts genom 

tolkning av standardavtalets systematik och ordalydelse delar jag slutsatsen 

av hovrättens bedömning.  

 

Frågan om kontrollansvarets påverkan på bestämmelsen är i dagsläget oklar. 

Enligt mig medför kontrollansvaret inte ett strikt ansvar för beställaren inom 

kontrollsfären. Det vill säga att beställaren vid ett hinder kan visa på att 

hindret som uppstått inom kontrollsfären varit ursäktligt. Om det till exempel 

rör sig om ett hinder av force majeure-karaktär beror detta hinder inte på 

beställaren trots att det uppstått inom beställarens kontrollsfär. Detta 

resonemang utvecklas i avsnitt 3.3.3.  

 

3.2 Hinder och tidsförlängning enligt NS 

8405 

3.2.1 NS 8405 pkt. 24: Om tidsförlängning  

I de flesta entreprenadkontrakten där NS 8405 gäller fastställer parterna 

arbetsutförandets tidsram. Typiskt sett anges både en tidpunkt för arbetets 

början och arbetets färdigställande. I enskilda fall underlåter parterna att 

fastställa en tidsram. Detta kan till exempel bero på att det är svårt att säkert 

sia om när arbetet bör vara färdigställt då projektet kan innehålla flera 

moment som är osäkra och kan drabbas av hinder.151  

 

I NS 8405 pkt. 24 stadgas rätten till tidsförlängning. Bestämmelsen reglerar 

både entreprenörens och beställarens rätt till tidsförlängning. Vidare stadgar 

bestämmelsen rätten till tidsförlängning vid force majeure, 

underrättelseskyldighet vid hinder som kräver tidsförlängning, beräkning av 

tidsförlängning, specificering av kravet på tidsförlängning, motparts 

svarsplikt vid krav på tidsförlängning samt forcering vid ett oberättigat avslag 

av tidsförlängning.152 Tidsförlängning vid hinder innebär att det slutdatum för 

 
149 Deli (2017) s. 73. 

150 Hellner, Hager och Persson (2019) s. 150. 

151 Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 260. 

152 NS 8405 pkt. 24.  
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arbetets färdigställande som parterna avtalat om skjuts fram.153 Om en 

entreprenör är berättigad till tidsförlängning är han inte skyldig att betala vite 

på grund av att entreprenaden försenats.154 Bestämmelsens utgångspunkt är 

att parterna har rätt till tidsförlängning när det uppstår ett hinder som grundar 

sig i ett förhållande som motparten står risken för.155 

 

3.2.2 NS 8405 pkt. 24.1: Tidsförlängning vid 

hinder som beställaren bär risken för  

I NS 8405 pkt. 24.1 stadgas att en entreprenör har rätt att kräva 

tidsförlängning när arbetet fördröjs av ett hinder som följer av b) förseningar 

eller fel av beställarens leveranser eller annan av beställarens skyldighet att 

medverka enligt NS 8405 pkt. 19 och 20 eller c) andra förhållanden som 

hindrar entreprenören och som beställaren bär risken för.156 

  

NS 8405 är till stor del präglat av en terminologi som bygger på 

riskfördelning.157 Riskfördelningen används både i den norska allmänna 

kontraktsrätten och inom entreprenadrätten. Inom entreprenadrätten fördelas 

risken genom att det finns delar av arbetet som entreprenören bär risken för 

och delar som beställaren bär risken för. Det kan dock uppstå förhållanden 

som varken entreprenören eller beställaren ansvarar för, det vill säga 

förhållanden utanför parternas kontroll. Sådana förhållanden faller varken 

under beställarens eller entreprenörens risk. I NS 8405 pkt. 24.1 stadgas att 

för att en entreprenör ska vara berättigad till tidsförlängning krävs att det rör 

sig om ett hinder som beställaren bär risken för. Följaktligen krävs det att det 

ska röra sig om hinder som ligger inom beställarens kontroll.158 

 

Bestämmelsen i NS 8405 pkt. 24.3 som stadgar en entreprenörs rätt till 

tidsförlängning vid förhållanden utom entreprenörens kontroll kan enligt mig 

användas för att ge ledning till vad som ligger inom en beställares kontroll 

och således omfattas av NS 8405 pkt. 24.1.159 Hagstrøm menar att för att ett 

hinder ska ha legat inom en entreprenörs kontroll ska entreprenören haft 

möjlighet att påverka hindret. Det räcker således inte att hindret legat inom 

entreprenörens kontrollsfär. Det krävs även att entreprenören kunnat påverka 

det aktuella hindret.160 Även hinder som hänför sig till entreprenörens 

 
153 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 339. 

154 Advokatfirmaet Cappelen & Krefting DA (2005) s. 64. 

155 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 338. 

156 NS 8405 pkt. 24.1. 

157 Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 190. 

158 Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 192 f. 

159 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 345. 

160 Hagstrøm (1997) s. 39 ff. 



 34 

anlitade medhjälpare ligger inom entreprenörens kontroll.161 Samma 

förutsättningar bör således gälla även vid bestämmandet av förhållanden som 

ligger inom beställarens kontroll och som beställaren bär risken för enligt NS 

8405 pkt. 24.1. Beställarens ansvar för hinder i NS 8405 pkt. 24.1 begränsas 

därför till förhållanden som beställaren eller någon anlitad av beställaren 

kunnat påverka. 

 

Enligt NS 8405 pkt. 24.1 b) har entreprenören rätt till tidsförlängning när 

beställarens medverkan enligt NS 8405 pkt. 19 och 20 försenas eller är 

felaktig. I NS 8405 pkt. 19 och 20 ställs ett ansvarsområde för beställaren 

inom entreprenaden upp.  Om inget annat avtalats har beställaren en 

skyldighet att medverka till genomförandet av entreprenaden. Detta följer av 

att NS 8405 ställer upp regler om att beställaren ska stå för en väsentlig del 

av projekteringen.162 Här innefattas bland annat en skyldighet att ta fram 

ritningar och leverera avtalat material. Beställaren bär risken för att detta ska 

ske inom avtalad tid och att materialet uppfyller avtalad kvalitet.163 Detta har 

även fastställts i praxis där Høyesteretten fastslagit att beställaren bär risken 

för projekteringen och entreprenören för den del av arbetet som denne ska 

utföra.164 

 

NS 8405 pkt. 24.1 c) appliceras då entreprenören har anställt flera 

entreprenörer som arbetar samtidigt. Till följd av bestämmelsen ökar 

beställarens kontrollsfär då denne även bär risken för underentreprenörer som 

denne anlitat. En underentreprenör kan även påverka arbetet på så sätt att 

beställarens medverkan enligt NS 8405 pkt. 19 inte uppfylls. Entreprenören 

kan då kräva tidsförlängning enligt antingen NS 8405 pkt. 24.1 b) eller c).165 

I en äldre version av NS 8405, NS 3430, stadgades uttryckligen att beställaren 

ansvarade för anlitade arkitekter, ingenjörer, leverantörer och 

underentreprenör.166 I dagens standardavtal anser jag att detta ansvarsområde 

istället faller under NS 8405 pkt. 24.1 c). Eftersom underentreprenörer enligt 

doktrin faller under denna bestämmelse bör även resterande delar av 

beställarens ansvarsområde enligt NS 3430 falla under bestämmelsen. 

 

En förutsättning för att entreprenören ska ha rätt till tidsförlängning är att 

entreprenaden fördröjs av ett förhållande som beställaren bär risken för. Två 

olika villkor måste vara uppfyllda. Det första villkoret är att entreprenaden 

fördröjts. Det andra villkoret är att fördröjningen berott på ett förhållande som 

beställaren burit risken för. Dessutom måste det finnas ett orsakssamband 

 
161 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 345. 

162 Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 201. 

163 NS 8405 pkt. 19 och 20. 

164 Rt 2005 s. 788 p. 21 och Rt 2010 s. 1345 p. 65. 

165 Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 210 f. 

166 Kolrud (1992) s. 144. 
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mellan hindret och det förhållande som beställaren bär risken för.167 

Förhållandet måste vidare faktiskt medföra att entreprenörens arbete tar 

längre tid. Om det finns en möjlighet för entreprenören att omorganisera 

arbetet och undvika att entreprenaden fördröjs har entreprenören som 

utgångspunkt inte rätt till tidsförlängning.168  

 

Vid tidsförlängning i den norska entreprenadrätten är begreppet ”kritisk linje” 

centralt. För att ett hinder ska medföra rätt till tidsförlängning krävs att det 

påverkar arbetets kritiska linje. De arbeten som är en del av entreprenadens 

kritiska linje är främst tidskrävande arbeten som är betydande för det övriga 

arbetet på entreprenaden.169 För att hindret ska påverka den kritiska linjen ska 

hindret leda till att entreprenaden försenas i sin helhet. Exempelvis måste ett 

betonggolv läggas innan en parkett kan läggas ovanpå detta. Om läggningen 

av betonggolvet försenas påverkar det andra delar av arbetet på entreprenaden 

(parkettgolvet) och således även den kritiska linjen. Ett exempel på hinder 

som inte påverkar den kritiska linjen är sådana där entreprenören kan vänta 

med den del av arbetet som hindrats och istället utföra andra delar på 

arbetet.170 

 

Hagstrøm och Bruserud för en diskussion om huruvida vägledning avseende 

tolkning av bestämmelsen i NS 8405 pkt. 24.1 kan hämtas från annan 

obligationsrättslig lagstiftning. Begreppet ”hinder” används bland annat i 

Norges motsvarighet till köplagen, kjøpsloven, vid reglering av 

kontrollansvar. Hagstrøm och Bruserud menar att det inte är möjligt att tolka 

bestämmelsen i standardavtalet utifrån andra obligationsrättsliga regler 

avseende hinder. I ett köprättsligt sammanhang används hindersbegreppet 

som en anvisning för hur långtgående ansvar en part har att uppfylla en 

förpliktelse för att undvika ersättningsansvar. Det hindersbegrepp som 

tillämpas i NS 8405 pkt. 24.1 är av helt annan karaktär. Detta då 

hindersbegreppet vid tidsförlängning baseras på förhållanden som beställaren 

som utgångspunkt ansvarar för och inte på bestämmandet av beställarens 

skyldighet att fullgöra en förpliktelse.171  

 

Av NS 8405 pkt. 25.2 framgår att en entreprenör har rätt till ersättning om 

beställarens leveranser försenas eller om entreprenörens arbete hindras av ett 

förhållande som beställaren bär risken för.172 Av detta framgår att om en 

entreprenör hindras av ett förhållande som beställaren bär risken för har denne 

inte bara rätt till tidsförlängning utan även till ersättning då hindret påverkar 

 
167 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 339. 

168 Meyer-Myklestad m.fl. (2018) s. 118. 

169 Helland (2010) s. 250. 

170 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 340. 

171 Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 263. 

172 NS 8405 pkt. 25.2.  
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entreprenörens kostnader.173 Rätten till både ersättning och tidsförlängning 

följer av den grundläggande synpunkten inom norsk entreprenadrätt att en 

entreprenör ska kompenseras både ekonomiskt och tidsmässigt vid hinder 

som beställaren bär risken för.174 

 

3.3 Jämförande analys av AB 04 kap. 4 § 3 

p. 1 och NS 8405 pkt. 24.1  

3.3.1 Krav på hindrets inverkan 

Vid bestämmandet av om det rör sig om ett hinder som kan leda till 

tidsförlängning krävs att hindret ska ha påverkat entreprenadens kritiska linje. 

Samma förutsättning gäller enligt både AB 04 och NS 8405. Enligt båda 

standardavtalen finns ett krav på att hindret faktiskt ska rubba arbetets 

tidsplan. Då begreppet ”kritisk linje” tillämpas vid bestämmandet av kravets 

påverkan på tidsplanen både i AB 04 och NS 8405 framgår att standardavtalen 

är överensstämmande på denna punkt. Enligt båda standardavtalen krävs 

således att entreprenadens tidsplan fördröjs i sin helhet. 

 

3.3.2 Beställarens kontrollsfär 

Enligt bestämmelsen i AB 04 har entreprenören rätt till tidsförlängning vid 

hinder som ”beror på beställaren eller något förhållande på hans sida”. I 

motsvarande bestämmelse i NS 8405 har entreprenören rätt till 

tidsförlängning om han eller hon drabbas av ett hinder som beställaren bär 

risken för. Det är därför relevant att undersöka om det råder någon skillnad 

avseende beställarens kontrollsfär enligt standardavtalen. 

 

I den praxis från Svea hovrätt som diskuterats i uppsatsen begränsas 

beställarens kontrollsfär enligt AB 04 till att omfatta beställaren själv och 

underentreprenörer som beställaren anlitat.175 I doktrin delas denna åsikt av 

ett flertal författare. Trots att avgörandet lämnats i hovrätt anser jag att sfärens 

omfattning är riktig då den grundar sig i en tolkning av AB 04:s systematik. 

Vidare är begränsningen av sfären skälig då den faktiskt omfattar 

förhållanden som beställaren direkt kan påverka. Beställaren har själv en 

överblick över sina egna åtaganden och de av beställaren anlitade 

 
173 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 377. 

174 Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 263. 

175 Svea hovrätt mål nr T 8934–12. 
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underentreprenörerna. Således har beställaren en möjlighet att kontrollera och 

påverka detta arbete.  

 

Bestämmelsen i NS 8405 är av sin formulering tydligare vid bestämmandet 

av beställarens kontrollsfär än bestämmelsen i AB 04. Detta följer av att NS 

8405 pkt. 24.1 b) ställer upp en uttrycklig kontrollsfär för entreprenören.  

Enligt NS 8405 pkt. 24.1 b) ansvarar beställaren för hinder som uppstått då 

beställaren varit skyldig att medverka till arbetet på entreprenaden enligt NS 

8405 pkt. 19 och 20. Enligt denna bestämmelse är således beställarens 

kontrollsfär tydligt begränsad till skyldigheterna i NS 8405 pkt. 19 och 20. 

Av ordalydelsen i NS 8405 pkt. 24.1 c) framgår att tidsförlängning är 

berättigat vid hinder på grund av andra förhållanden som beställaren bär 

risken för. I doktrin nämns att det som vanligtvis faller in under denna 

bestämmelse är försenade underentreprenörer som beställaren bär risken för. 

Det vill säga underentreprenörer anlitade av beställaren.  

 

Vid jämförandet av beställarens kontrollsfär enligt bestämmelsen i AB 04 och 

NS 8405 är de snarlika. En tydlig skillnad är dock att kontrollsfären enligt NS 

8405 pkt. 24.1 b) är klart konkretiserad medan bestämmelsen i AB 04 inte 

anger några specifika ansvarsområden för beställaren. Detta följer av att 

beställarens skyldigheter vid medverkan är tydligt stadgade i NS 8405 pkt. 19 

och 20. I AB 04 finns inte ett kapitel som uttömmande stadgar hur beställaren 

är skyldig att medverka till arbetet på entreprenaden. De skyldigheter som 

stadgas i NS 8405 överensstämmer dock med en beställares skyldigheter 

enligt AB 04. Enligt båda avtalen har beställaren till exempel en skyldighet 

att leverera korrekta ritningar och överenskommet material. Detta är en del 

av beställarens ansvar för projekteringen. Beställarens skyldigheter är således 

liknande i de båda avtalen.  

 

Till följd av att bestämmelsen i NS 8405 pkt. 24.1 b) redan presenterar en 

konkret kontrollsfär för beställaren med hänvisningen till NS 8405 pkt. 19 

och 20 har bestämmelsen i c) en uppsamlingskaraktär. Bestämmelsens 

ordalydelse stärker denna tolkning. Givet är att beställarens ansvar för 

anlitade underentreprenörer faller in under denna punkt. Om ytterligare 

förhållanden omfattas av bestämmelsen är kontrollsfären i sådant fall mer 

omfattande i NS 8405 än i AB 04.  

 

För att det ska vara ett hinder som beställaren bär risken för enligt NS 8405 

krävs att hindret ska ligga inom beställarens kontroll. Således bör 

kontrollsfären begränsas till att omfatta förhållanden som beställaren faktiskt 

kan kontrollera och påverka. Till följd av detta bör kontrollsfären begränsas 

på samma sätt i NS 8405 som i AB 04, det vill säga till beställaren och 

underentreprenörer anlitade av beställaren. Förhållanden utanför denna sfär 
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har inte en beställare möjlighet att kontrollera. Således faller dessa inte under 

förhållanden som beställaren bär risken för. 

 

3.3.3 Beställarens ansvar inom kontrollsfären 

Det köprättsliga kontrollansvaret ges betydelse vid bestämmandet av om en 

entreprenör är berättigad till tidsförlängning vid ett hinder som beror på 

beställaren, enligt kommentaren till AB 04 kap. 4 § 3. Vid motsvarande 

bestämmelse i NS 8405, pkt. 24.1, finns ingen kommentar eller dylikt som 

hänvisar till att tolkning kan göras med hjälp av det köprättsliga 

kontrollansvaret. Kontrollansvaret diskuteras visserligen av Hagstrøm och 

Bruserud.176 De menar att begreppet ”hinder” som används i 

entreprenadrätten inte kan likställas med det hindersbegrepp som används 

inom köprätten. Vid tolkning av bestämmelsen om tidsförlängning på grund 

av ett hinder som beställaren bär risken kan det köprättsliga begreppet 

kontrollansvar således inte tillämpas på NS 8405.  

 

Innebörden av den hänvisning som görs till det köprättsliga kontrollansvaret 

i kommentaren till AB 04 kap. 4 § 3 är i dagsläget mycket oklar. 

Upphovsmännen menar att ledning kan hämtas av praxis som utvecklats 

avseende kontrollansvaret. Någon sådan praxis finns inte i dagsläget. Således 

är det oklart om skrivelsen har någon betydelse alls för tolkningen av 

bestämmelsen.  

 

Vid uppsatsens utredning om kontrollansvarets påverkan på bestämmelsen i 

AB 04 presenteras praxis från Svea hovrätt. Hovrätten menar att beställarens 

kontrollsfär ska bestämmas med hjälp av AB 04:s ordalydelse och systematik 

snarare gäller än med hjälp av köprättsliga kontrollansvaret. Tolkningen av 

det köprättsliga kontrollansvaret ges således en mycket liten betydelse vid 

bestämmandet av beställarens kontrollsfär.  

 

Utterström och Ingvarson menar att kontrollansvaret fortfarande kan ges 

betydelse vid tolkning av beställarens ansvar vid hinder, trots domen från 

Svea hovrätt.177 Att upphovsmännen valt att kommentera bestämmelsen i AB 

04 med en hänvisning till kontrollansvaret tyder på att begreppet ska ha 

betydelse för tolkningen av bestämmelsen. Hänvisningen till kontrollansvaret 

talar för att beställaren inte har ett strikt ansvar för hinder som uppstår inom 

dennes kontrollsfär. Detta stöds till exempel av att det köprättsliga 

kontrollansvaret inte kräver att beställaren ansvarar för hinder av force 

majeure-karaktär. Följaktligen ansvarar beställaren inte för omständigheter 

 
176 Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 263. 

177 Ingvarson och Utterström (2015) s. 35. 
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som denne eller parter anlitade av denne inte kunnat påverka. Vid hinder som 

beställaren inte kan påverka kan entreprenören ändå tillerkännas 

tidsförlängning enligt AB 04 kap. 4 § 3 p. 5. Skillnaden är dock att ingen 

ersättning enligt AB 04 kap. 5 § 4 utgår till entreprenören.  

 

Jag har svårt att se att beställaren skulle ha ett så pass långtgående ansvar 

inom kontrollsfären att denne både är skyldig att erkänna tidsförlängning och 

utge ersättning för hinder som denne eller underentreprenörer anlitade av 

denne inte haft möjlighet att påverka. Således bör beställarens ansvar 

bestämmas till att omfatta omständigheter inom kontrollsfären som denne 

kunnat kontrollera eller påverka. Av ordalydelsen att det ska ”bero på 

beställaren” framgår att det rör sig om ett hinder som beställaren faktiskt 

påverkat eller haft möjlighet att påverka. Annars skulle inte hindret ”bero på 

beställaren”. Denna ordalydelse tillsammans med hänvisningen till det 

köprättsliga kontrollansvaret talar för att bestämmelsen ska tolkas på detta 

vis.  

 

Samuelsson menar att det krävs en vållandebedömning på entreprenörens sida 

för att utröna om denne bort räkna med hindret eller kunnat påverka dess 

menliga inverkan.178 Om entreprenören till exempel bort räkna med ett hinder 

är den inte berättigad till tidsförlängning. Detta skulle i sådant fall utgöra steg 

två i bedömningen om entreprenören är berättigad till tidsförlängning. Först 

bestäms om hindret förekommit inom beställarens kontrollsfär och om 

hindret varit möjligt att påverka. I nästa steg görs en vållandebedömning på 

entreprenörens sida. Att det krävs både en vållandebedömning på 

entreprenörens sida samt att hindret ska ha legat inom beställarens 

kontrollsfär och kunnat påverkas för att tidsförlängning och ersättning ska 

kunna utgå innebär att bestämmelsen är relativt beställarvänlig. 

 

I NS 8405 finns ingen hänvisning till kontrollansvaret vid tolkning av NS 

8405 pkt. 24.1. NS 8405 pkt. 24.1 berättigar likt motsvarande bestämmelse i 

AB 04 inte bara till tidsförlängning utan även ersättning. Att ett hinder ska 

kunna berättiga till tidsförlängning och ersättning enligt NS 8405 pkt. 24.1 

kräver att beställaren bär risken för hindret. Till följd av detta är min 

uppfattning att beställaren inte ska vara skyldig att utöver entreprenörens rätt 

till tidsförlängning även utge ersättning för hinder som denne inte kunnat 

påverka. 

 

Riskfördelningsregeln inom den norska entreprenadrätten analyseras av 

Hagstrøm och Bruserud.179 Det krävs enligt författarna att det rör sig om ett 

 
178 Samuelsson (2020) s. 231. 

179 Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 192 f. 
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hinder som ligger inom en parts kontroll för att denne ska bära risken. Således 

ansvarar beställaren för hinder som denne eller underentreprenörer anlitade 

av denne haft möjlighet att kontrollera och påverka.  

 

Till följd av detta sträcker sig beställarens ansvar lika långt enligt NS 8405 

och AB 04. I NS 8405 har ingen hänvisning till det köprättsliga 

kontrollansvaret behövts då beställarens ansvar förklaras genom den 

riskterminologi som gäller i den norska entreprenadrätten. Detta förklaras 

vidare av bestämmelsen i NS 8405 pkt. 24.3 som enbart berättigar till 

tidsförlängning.  Av denna bestämmelse framgår att det ska röra sig om ett 

förhållande som ligger utanför parternas kontroll för att en tidsförlängning 

ska bli aktuell. Tolkas denna bestämmelse motsatsvis krävs att hindret ska 

ligga inom beställarens kontroll för att NS 8405 pkt. 24.1 som berättigar till 

tidsförlängning och ersättning ska vara tillämplig. Vidare begränsas 

förhållanden som entreprenören har kontroll över vid tillämpning av NS 8405 

pkt. 24.3 till hinder som entreprenören kunnat påverka. Beställarens ansvar 

inom kontrollsfären i NS 8405 pkt. 24.1 bör således också begränsas till 

hinder som denne kunnat påverka. Tolkningen ovan följer den 

tolkningsmetoden som tillämpas inom norsk entreprenadrätt, där 

bestämmelsens ordalydelse ges stort inflytande. Det är därför min uppfattning 

att hinder som beställaren bär risken för enligt NS 8405 pkt. 24.1 begränsas 

till hinder som beställaren haft kontroll över och således kunnat påverka. 

 

3.3.4 Avslutande kommentar 

Av den analys som genomförts ovan finns först och främst flera likheter 

bestämmelserna emellan. Enligt båda standardavtalen finns ett krav på att 

hindret ska påverka arbetets kritiska linje och därmed faktiskt fördröja 

arbetets tidsplan. I detta avseende överensstämmer bestämmelserna.  

 

Vad gäller beställarens kontrollsfär framgår av analysen ovan att den är 

snarlik i de båda standardavtalen. Kontrollsfären bestäms dock på ett 

annorlunda sätt. I AB 04 görs en tolkning av en annan bestämmelse i avtalet 

för att fastställa kontrollsfären. I NS 8405 är det avtalets riskterminologi som 

fastställer sfärens omfattning. Riskterminologin tillsammans med ledning 

från andra bestämmelser i NS 8405 fastställer även att hindret ska ha legat 

inom beställarens eller en underentreprenör anlitad av beställarens kontroll 

för att beställaren ska vara ansvarig för hindret. Även i AB 04 krävs att hindret 

ska legat inom beställarens eller en underentreprenör anlitad av beställarens 

kontroll. Denna tolkning görs dock med hjälp av det köprättsliga 

kontrollansvaret samt av bestämmelsens ordalydelse. Till följd av detta är 
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bestämmelserna överensstämmande vid sin tillämpning. Grunden till hur 

bestämmelsen tillämpas är dock annorlunda.  
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4 Allmän lojalitetsplikt vid 
hinder 

4.1 Lojalitetpliktens inverkan på 

bestämmelsen om tidsförlängning vid 

hinder i AB 04 

Vid utarbetandet av AB 04 framförde flera beställare en uppfattning om att 

entreprenörer utnyttjade rätten till tidsförlängning i alldeles för stor 

utsträckning. Till följd av detta lyfts den allmänna lojalitetsplikten fram i 

kommentaren till bestämmelsen i AB 04 kap. 4 § 3.180 

 

Av kommentaren framgår att bedömningen av vad som utgör en erforderlig 

förlängning av kontraktstiden ska bestämmas inom ramen för den allmänna 

lojalitetsplikten som råder parterna emellan.181 Då bedömningen ska ske inom 

ramen för den allmänna lojalitetsplikten är beställaren berättigad att förvänta 

sig att entreprenören handlar lojalt och därmed med omsorg strävar efter att 

använda de tilldelade resurserna på ett sätt som begränsar behovet av 

tidsförlängning.182  

 

För att fastställa den tidsförlängning som ett hinder berättigar till krävs till 

följd av lojalitetsplikten att entreprenören begränsar behovet av 

tidsförlängning genom en rationell användning av de resurser han eller hon 

avsatt för berörd del.183 Vad skrivelsen avseende ”berörd del” innebär är 

oklar. Entreprenören är emellertid inte skyldig att förflytta resurser från en 

del av entreprenaden till en annan för att minska den tidsförlängning som 

entreprenören behöver.184 Det kan heller inte krävas att entreprenören gör 

ekonomiska uppoffringarna för att minska förseningen.185 

 

Det råder en konflikt mellan den allmänna lojalitetsplikt som råder i 

entreprenadförhållanden och antagandet i AB 04 att parternas rättigheter och 

plikter följer av avtalet. Detta eftersom lojalitetsplikten medför att andra 

plikter finns parterna emellan som inte stadgas i avtalet. AB 04 är utformat 

för att de som tillämpar standardavtalet ska kunna precisera sina plikter och 

 
180 Rådberg (2011) s. 53. 

181 Kommentar till AB 04 kap. 4 § 3. 

182 Samuelsson (2020) s. 229. 

183 Kommentar till AB 04 kap. 4 § 3. 

184 Samuelsson (2020) s. 229. 

185 Samuelsson (2011) s. 206. 
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rättigheter. Då det utöver det som stadgas i avtalet även finns en allmän 

lojalitetsplikt går det inte att precisera exakt vad en parts rättigheter eller 

plikter är eftersom lojalitetsplikten påverkar dessa.186 Lojalitetsplikten 

medför därför en viss osäkerhet kring parternas skyldigheter och rättigheter i 

ett entreprenadförhållande. 

 

4.2 Lojalitetpliktens inverkan på 

bestämmelsen om tidsförlängning vid 

hinder i NS 8405 

I norska avtalsförhållanden råder en allmän lojalitetsplikt.187 I NS 8405 har 

även ett uttryck för lojalitetsplikten stadgats i NS 8405 pkt. 5.188 Det kan vara 

svårt att avgöra vilka skyldigheter som följer av lojalitetsplikten i 

entreprenadförhållanden och när en part brutit mot plikten.189 

Lojalitetsplikten innebär inte att entreprenören alltid måste agera på det sätt 

som är mest fördelaktigt för beställaren. Entreprenören har en rätt att i första 

hand att ta hänsyn till sina egna intressen.190 Lojalitetsplikten gäller från att 

entreprenadavtalet har ingåtts och under hela genomförandet av det avtalade 

arbetet.191 

 

NS 8405 pkt. 24.5 reglerar beräkningen av en eventuell tidsförlängning. Av 

bestämmelsens st. 2 framgår att parterna är skyldiga att begränsa 

skadeverkningarna av tidsförlängningen samt samarbeta med varandra för att 

minska behovet av tidsförlängning.192 Bestämmelsen medför en skyldighet 

för entreprenören att omdisponera personal och maskiner för att minska 

tidsförlängningens storlek. Skyldigheten följer av vad som rimligen kan 

förväntas av en aktsam entreprenör som uppträder lojalt. Entreprenören är 

berättigad till ersättning för de åtgärder denne utför för att minska 

tidsförlängning.193  

 

Det är möjligt att skyldigheten är ett uttryck för den allmänna lojalitetsplikten, 

då den är snarlik den skyldighet som lojalitetsplikten medför för en 

entreprenör vid hinder i AB 04. En diskussion avseende detta utvecklas 

nedan. 

 
186 Samuelsson (2011) s. 206 f. 

187 Hagstrøm (2011) s. 73. 

188 NS 8405 pkt. 5. 

189 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 80. 

190 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 79. 

191 Skrunes och Kobbe (2010) s. 413. 

192 NS 8405 pkt. 24.5 st. 2. 

193 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 362 f. 
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4.3 Jämförande analys av 

lojalitetspliktens inverkan på 

bestämmelserna om tidsförlängning 

vid hinder 

Hänvisningen till lojalitetsplikten medför att avtalspartens skyldigheter inte 

är tydliggjorda i AB 04. Oreglerade skyldigheter kan följa av 

lojalitetsplikten.194 Detsamma gäller i Norge. NS 8405 pkt. 5 ger ingen tydlig 

beskrivning av vad lojalitetsplikten medför för skyldigheter, utan enbart att 

parterna ska visa varandra lojalitet. Hänvisningen till den allmänna 

lojalitetsplikten minskar avtalens förutsebarhet då avtalsparternas 

skyldigheter, i och med hänvisningen, inte tydligt framgår av respektive 

standardavtal.  

 

I kommentaren till bestämmelsen i AB 04 kap. 4 § 3 hänvisas till den 

allmänna lojalitetsplikten. Av kommentaren tydliggörs hur den allmänna 

lojalitetsplikten inverkar på bestämmelsen om hinder och tidsförlängning. 

Gällande hinder och tidsförlängning specifikt är jag av åsikten att 

kommentaren till bestämmelsen i AB 04 tydliggör den allmänna 

lojalitetspliktens inverkan på en entreprenörs skyldighet då denne drabbats av 

ett hinder som kräver tidsförlängning. Genom kommentaren till nämnda 

bestämmelse i AB 04 framgår vad en entreprenör är skyldig att göra då ett 

hinder uppstår och en tidsförlängning blir aktuell. I detta avseende är den 

allmänna lojalitetspliktens inverkan både tydlig och förutsebar. Med 

kommentaren har standardavtalets upphovsman lyckats förmedla en tydlig 

beskrivning av entreprenörens skyldigheter. Detta ökar entreprenörens 

möjlighet att förutse lojalitetspliktens innebörd avseende hinder och 

tidsförlängning. Lojalitetsplikten kan visserligen även bidra med skyldigheter 

utöver de som kommentaren till bestämmelsen stadgar. Skrivelsen ger dock 

fortfarande en ökad förutsebarhet för entreprenören. 

 

I NS 8405 finns ingen skrivelse om hur lojalitetsplikten inverkar på en 

entreprenörs skyldighet vid hinder i NS 8405 pkt. 24.1. I NS 8405 pkt. 24.5 

st. 2, som behandlar beräkningen av tidsförlängning, finns dock en skrivelse 

som liknar den i kommentaren till AB 04 kap. 4 § 3.195 I bestämmelsen görs 

ingen direkt hänvisning till lojalitetsplikten, men den stadgar hur en normalt 

aktsam entreprenör som handlar lojalt ska agera vid hinder. Då det inte görs 

en direkt hänvisning till den allmänna lojalitetsplikten i bestämmelsen är det 

 
194 Samuelsson (2011) s. 206 f. 

195 Jmf. NS 8405 pkt. 24.5 och AB 04 kap. 4 § 3. 
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inte tydligt i NS 8405 att skyldigheten följer av entreprenörens lojalitetsplikt. 

Att bestämmelsen kräver lojalt agerande talar för att den är ett uttryck för den 

lojalitetsplikt som gäller vid entreprenadavtal. Att bestämmelsen vidare i stort 

sett har samma innebörd som hänvisningen till allmänna lojalitetsplikten vid 

kommentaren till AB 04 kap. 4 § 3 medför ytterligare ett argument för att den 

kan ses som ett uttryck för lojalitetsplikten.  

 

Vid ett hinder har entreprenören enligt både AB 04 och NS 8405 en skyldighet 

att begränsa tidsförlängningen genom att använda sig av sina resurser på ett 

effektivt sett. En viss skillnad kan dock skönjas avseende hur långt 

lojalitetsplikten sträcker sig vid hinder i AB 04 respektive NS 8405. 

 

Enligt AB 04 ska entreprenören begränsa tidsförlängningen genom 

användning av resurser entreprenören avsatt för ”berörd del”. Vid en tolkning 

av ordalydelsen är min uppfattning att detta innebär att entreprenören enbart 

är skyldig att använda de resurser som redan avsatts för den del av arbetet 

som hindrats. Detta förtydligas av Samuelsson som menar att entreprenören 

inte är skyldig att förflytta resurser från en del av entreprenaden till en annan 

för att minska behovet av tidsförlängning.196  

 

I NS 8405 krävs att entreprenören förflyttar personal och andra resurser om 

detta är nödvändigt för att begränsa tidsförlängningen. Således kan 

entreprenören vara tvungen att flytta resurser från en annan del av arbetet till 

den del som hindrats. Till följd av detta är lojalitetsplikten vid hinder i NS 

8405 mer långtgående än vid hinder i AB 04.  

 

Enligt NS 8405 är entreprenören berättigad till ersättning då denne förflyttat 

resurser och personal för att minska behovet av tidsförlängning I AB 04 är 

inte entreprenören berättigad till ersättning. Att entreprenören enligt NS 8405 

är berättigad till ersättning talar för att skrivelsen i NS 8405 pkt. 24.5 st 2 är 

mer långtgående än vad som följer av en allmän lojalitetsplikt. 

Lojalitetsplikten kretsar kring avtalsparternas skyldighet att tillvarata 

varandras intressen. Att agera lojalt i ett avtalsförhållande är inget som 

berättigar till ersättning; det är en plikt som parterna iakttar för att uppnå ett 

välfungerande avtalsförhållande. Då entreprenörens skyldighet att begränsa 

behovet av tidsförlängning är så pass långtgående i NS 8405 är det naturligt 

att entreprenören är berättigad till ersättning.  

 

Sammanfattningsvis påverkar den allmänna lojalitetsplikten både det AB 04 

och NS 8405. Det är generellt sett mycket otydligt vilka skyldigheter parterna 

åläggs med. Detta drabbar förutsebarheten. Avseende bestämmelserna om 

 
196 Samuelsson (2020) s. 229. 
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hinder och tidsförlängning har upphovsmännen till AB 04 lyckats förtydliga 

en skyldighet som lojalitetsplikten medför. Min uppfattning är att AB 04 är 

förutsebar avseende hur den allmänna lojalitetsplikten inverkar på en 

entreprenörs skyldigheter vid hinder. Även i NS 8405 har entreprenören en 

skyldighet att begränsa sitt behov av tidsförlängning. Detta följer av att 

entreprenören ska agera lojalt. Entreprenörens skyldighet i NS 8405 är dock 

mer långtgående än motsvarande skyldighet i AB 04. Vidare är entreprenören 

berättigad till ersättning då denna använder resurser för att minska sitt behov 

av tidsförlängning. Följaktligen följer inte skyldigheten i NS 8405 att 

begränsa behovet av tidsförlängning enbart av den allmänna lojalitetsplikten 

likt motsvarande bestämmelse i AB 04. I detta avseende skiljer sig 

lojalitetspliktens inverkan på bestämmelsen om tidsförlängning vid hinder. 

Det leder till att den allmänna lojalitetspliktens inverkan vid hinder i NS 8405 

inte är klargjord på samma sätt som i AB 04. Detta leder i sin tur till att det är 

svårare att förutse hur lojalitetsplikten inverkar på bestämmelsen i NS 8405 

än i AB 04. 
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5 Bevisbörda och beviskrav vid 
hinder 

5.1 Bevisbörda och beviskrav enligt AB 

04 

Bevisbördans placering eller vilket beviskrav som ställs på den part som har 

bevisbördan framgår inte av bestämmelsen om tidsförlängning vid hinder i 

AB 04. 

 

Westberg har diskuterat bevisbördan i entreprenadrättsliga 

kontraktsförhållanden. Han menar att det i AB 04 inte finns bestämmelser 

som gör undantag från de dispositiva regler som reglerar bevisbördans 

placering och beviskravets nivå. Om det inte finns något uttryckligt stöd i 

avtalet för att parterna valt att reglera bevisbördan och beviskravet på annat 

sätt än som följer av dispositiva regler ska dessa gälla.197 

 

Bevisbördan vid tillämpningen av entreprenadrättsliga standardavtal har 

vidare diskuterats av Gentele. Ett resonemang förs av Gentele avseende 

bevisbördan i AB 04 kap. 6 § 5. Bestämmelsen stadgar entreprenörens rätt till 

ersättning då entreprenadens genomförande väsentligen rubbats.198 Väsentlig 

rubbning följer av att en entreprenad drabbats av ett stort antal störningar. 

Störningar används som en samlingsterm för att beteckna ÄTA-arbeten, 

hinder orsakade av beställaren, förtida ibruktagande och forcering.199 Det kan 

till exempel röra sig om ett antal hinder.  

 

I kommentaren till AB 04 kap. 6 § 5 stadgas att entreprenören måste ”visa 

såväl i vilka avseenden och på vilket sätt förutsättningarna ändrats för 

genomförandet av entreprenaden i övrigt som vilka extra kostnader som 

uppstått till följd av detta”.200 Gentele anser att kommentaren anger 

huvudregeln som gäller i dispositiv rätt avseende bevisbörda. Huvudregeln i 

dispositiv rätt innebär att den som begär ersättning måste bevisa 

ansvarsgrundande faktor, skada eller kostnad samt kausalitet mellan den 

ansvarsgrundande faktorn och skadan eller kostnaden.201 

 

 
197 Westberg (2018) s. 321. 

198 AB 04 Kap. 6 § 5. 

199 Gentele (2019a) s. 6. 

200 Kommentar till AB 04 kap. 6 § 5.  

201 Gentele (2019a) s. 102.  
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Bestämmelsen reglerar en liknande situation som den i AB 04 kap. 4 § 3. Min 

uppfattning är därför att kopplingar avseende bevisbörda och beviskrav kan 

dras mellan bestämmelsen om väsentlig rubbning och rätten till 

tidsförlängning vid hinder. Detta eftersom båda bestämmelserna ger 

entreprenören en möjlighet att ställa krav gentemot beställaren när arbetet har 

drabbats av en störning. Av den tolkningsmetod som HD tillämpar framgår 

även att ledning kan hämtas från andra bestämmelser i standardavtalet. 

Eftersom kommentaren till bestämmelsen placerar bevisbördan i 

överensstämmelse med huvudregeln enligt dispositiv rätt är min uppfattning 

att det kan antas att bevisbördan ska placeras på samma sätt då entreprenören 

kräver tidsförlängning till följd av hinder. Det är således upp till 

entreprenören att bevisa att denne drabbats av ett hinder som berättigar till 

tidsförlängning. 

 

Även Johansson menar att bevisbördan vid frågan om tidsförlängning ligger 

på entreprenören. Johansson menar att det får anses vara naturligt att det är 

entreprenören som bär bevisbördan. Detta då det är entreprenören som utför 

arbetena och således har möjlighet att följa arbetets tidsåtgång.202  

 

Gällande beviskravet vid hinder enligt kap 4 § 3 kan ledning återigen hämtas 

från kommentaren till kap. 6 § 5. I kommentaren anges att entreprenören ska 

"visa" hur hans eller hennes förutsättningar ändrats och vilka kostnader som 

uppstått på grund av detta. Ingvarson och Utterström menar att ordet ”visa” 

används som en synonym för det sedvanliga begreppet ”styrkt”. Begreppet 

styrkt gäller som beviskrav i tvistemål. Om kommentaren till bestämmelsen 

ska uppfattas enligt Ingvarson och Utterströms tolkning innebär det att 

entreprenören, för att ha rätt till ersättning för väsentlig rubbning, behöver 

presentera en utredning som bevisar att kravet är styrkt.203  

 

Westberg är enig om att ordet "visa" för tankarna till normalkravet "styrkt" i 

tvistemål. Westberg menar vidare att det även finns en möjlighet att ordet 

"visa" enbart använts som en synonym till "bevisa".204 Trots att ordet ”visa” 

kan användas som en synonym till ”bevisa” ser jag det som riktigt att det 

normala beviskravet vid tvistemål ”styrkt” ska gälla för att entreprenören ska 

ha rätt till ersättning för väsentlig rubbning. 

 

Eftersom ledning kan dras från bestämmelsen gällande väsentlig rubbning 

enligt HD:s tolkningsmetod bör samma beviskrav gälla då entreprenören ska 

bevisa att denne drabbats av ett hinder i enlighet med kap. 4 § 3. Beviskravet 

”styrkt” innebär att det inte räcker för en part att visa att de aktuella 

 
202 Johansson (2007) s. 228. 

203 Ingvarson och Utterström (2016) s. 92. 

204 Westberg (2018) s. 322. 
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sakförhållandena varit antagliga eller sannolika.205 Detta följer av att 

beviskravet ”styrkt” ställs högre än beviskraven ”sannolikt” eller 

”antagligt”.206 För att en entreprenör ska vara berättigad till tidsförlängning 

måste denne i sådant fall styrka sitt krav med hjälp av viss utredning som 

presenterar varför hindret bör medföra tidsförlängning.  

 

Westberg diskuterar även frågan om en möjlighet till bevislättnad för 

entreprenören när denne drabbats av flera störningar samtidigt. Frågan är 

intressant att redogöra för då den kan komma att få betydelse för hur 

beviskravet påverkas då en entreprenör kräver tidsförlängning för flera hinder 

samtidigt.  

 

Westberg menar att det saknas stöd i AB 04 för att ett kollektivt anspråk om 

hinder som kräver tidsförlängning skulle leda till bevislättnad. Anledningen 

är att det inte finns bestämmelser i AB 04 som avviker från de dispositiva 

reglerna om bevisbörda och beviskrav. Det saknas även stöd för detta i lag 

och i praxis.207 Vidare menar Westberg att bevissvårigheter i vissa fall kan 

föranleda en domstol att applicera ett lägre beviskrav. Bevissvårigheten 

innebär dock inte att domstolen ska bortse från det processuella kravet på att 

kärandens yrkande ska vara tillräckligt konkretiserat. Ett samlat krav på 

hinder är således processuellt ogiltigt då effekten av varje enskilt hinder inte 

konkretiserats.208 

 

Även Johansson menar att om det rör sig om flera hinder ska entreprenören 

visa på effekten av varje enskilt hinder för att ha rätt till tidsförlängning på 

grund av dem.209  

 

Gentele är av en annan åsikt. Han menar att ett samlat hinderskrav ska vara 

processuellt tillåtet om det är omöjligt eller orealistiskt att entreprenören ska 

kunna visa effekten av varje enskilt hinder. Detta eftersom det i komplexa 

entreprenader normalt sett inte är praktiskt möjligt att bevisa effekten av varje 

enskilt hinder som arbetet drabbats av.210 

 

 
205 Heuman (2005) s. 66 f.  

206 Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 85. 

207 Westberg (2018) s. 321. 

208 Westberg (2018) s. 340. 

209 Johansson (2007) s. 228.  

210 Gentele (2019a) s. 64 f. 
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5.2 Bevisbörda och beviskrav enligt NS 

8405 

Bevisbördans placering eller vilket beviskrav som ställs på den part som har 

bevisbördan framgår inte av bestämmelsen om tidsförlängning vid hinder i 

NS 8405. 

 

Normalt sett placeras bevisbördan i norsk rätt på den part som lämnar ett krav 

och hävdar att denne inte är ansvarig. I entreprenadförhållanden är det således 

upp till entreprenören att bevisa att brister som uppstår i arbetet inte beror på 

entreprenören eller någon som entreprenören ansvarar för. Om en entreprenör 

vill kräva tidsförlängning är det upp till entreprenören att visa att de 

omständigheter som krävs för att en tidsförlängning ska godkännas är 

uppfyllda.211 Det är som regel upp till entreprenören att visa på att det är ett 

förhållande på beställarens sida som försenat arbetet. Den generella 

uppfattningen är att entreprenören även ska visa på ett orsakssamband mellan 

det åberopade hindret och förseningen i entreprenaden.212  

 

Høyesteretten diskuterade beviskrav och bevisbörda avseende en fråga om 

ersättning för samlade störningskrav i ett avgörande från 2019.213 I domen 

diskuterade domstolen bevisbörda och beviskrav i entreprenadrätten 

generellt. Följaktligen kan Høyesterettens diskussion även appliceras på 

bevisbörda och beviskrav vid krav om tidsförlängning på grund av hinder. 

 

I fallet krävde en entreprenör extra ersättning för ett flertal störningar som 

entreprenören drabbats av. Eftersom det rörde sig om ett samlat störningskrav 

bevisade inte entreprenören effekten av varje enskild störning, utan enbart 

den totala effekten av alla störningar. Detta eftersom entreprenören menade 

att det inte var praktiskt möjligt att visa effekten av varje enskild störning.214  

 

Høyesteretten förenklade frågan om bevisbörda och beviskrav till att omfatta 

två steg. Domstolen klargjorde att entreprenören som första steg ska bevisa 

att arbetet har påverkats av hinder. Entreprenören ska då bevisa vilka hinder 

det rör sig om, att beställaren bär risken för dem samt hur det påverkat arbetets 

framsteg. I nästa steg ska entreprenören bevisa ett orsakssamband mellan hur 

hindret påverkat arbetet och den försening arbetet drabbats av.215 

 

 
211 Hagstrøm (2011) s. 462. 

212 Meyer-Myklestad m.fl. (2018) s. 120. 

213 HR-2019-1225-A p. 1. 

214 HR-2019-225-A p. 71. 

215 HR-2019-1225-A p. 66. 
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Høyesteretten fastslog att bevisbedömningen ska göras enligt 

överviktsprincipen. Överviktsprincipen utgörs av ett sannolikhetskrav. Den 

part som har bevisbördan ska bevisa att det är mer sannolikt att ett 

sakförhållande föreligger än att det inte gör det.216 Det är således tillräckligt 

att en part visar att det är mer än 50 % sannolikt att ett sakförhållande 

föreligger för att beviskravet ska vara uppnått.217 För att nå framgång med sitt 

krav krävs följaktligen att entreprenören gör det mer troligt att ett 

orsakssamband föreligger än att det inte gör det.218  

 

Høyesteretten fastslog vidare att entreprenören visserligen har bevisbördan 

för hur ett hinder som beställaren bär risken för försenat arbetet. Om det rör 

sig om flera samlade hinder som försenat arbetet bör dock inte entreprenören 

vara skyldig att bevisa följden av varje enskilt hinder. Detta beviskrav skulle 

vara för betungande och långtgående för entreprenören. Det kan vara i princip 

omöjligt att beräkna effekten av varje enskilt hinder. Ett beviskrav kan inte 

sättas så högt att det blir omöjligt för entreprenören att föra bevisning. Det 

räcker därmed att entreprenören visar den totala effekten av aktuella hinder. 

Vidare menade domstolen att det är den totala effekten av hindren som står i 

förgrunden. Effekten av varje enskilt hinder är inte relevant. Följaktligen är 

ett samlat hinderskrav enligt Høyesteretten processuellt giltigt.219 

 

Gentele menar att avgörandet från Høyesteretten även kan få betydelse i 

Sverige. Han menar att det är sannolikt att HD delar Høyesterettens 

uppfattning om att ett beviskrav inte kan sättas så pass högt att det blir 

orimligt betungande eller rentav omöjligt för en entreprenör att föra 

bevisning.220 

 

5.3 Jämförande analys av bevisbörda och 

beviskrav enligt AB 04 och NS 8405 

5.3.1 Bevisbörda 

Frågan om bevisbörda är tydligt beskriven i både svensk och norsk doktrin 

samt i praxis från Høyesteretten. Vid ett krav på tidsförlängning på grund av 

hinder är det entreprenören som har bevisbördan enligt både AB 04 och NS 

8405. Enligt både AB 04 och NS 8405 har entreprenören bevisbördan för att 

bevisa att det föreligger ett hinder samt att det föreligger kausalitet mellan 

 
216 Strandberg (2012) s. 89. 

217 Backer (2015) s. 307. 

218 HR-2019-1225-A p. 73–75. 

219 HR-2019-1225-A, p. 85–86.  

220 Gentele (2019b) s. 181. 
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hindret och den fördröjning av arbetet som entreprenören drabbats av. 

Eftersom det är entreprenören som hävdar att denne har rätt till 

tidsförlängning är det naturligt enligt de dispositiva reglerna om bevisbörda i 

Sverige och Norge att entreprenören åläggs bevisbördan. De dispositiva 

reglerna om bevisbörda i Norge och Sverige appliceras därför oförändrat på 

standardavtalen. Frågan om bevisbörda kan därför besvaras likadant i både 

AB 04 och NS 8405.  

 

5.3.2 Beviskrav 

Då entreprenören drabbats av ett hinder och ska bevisa att hindret berättigar 

till tidsförlängning är beviskravet relativt tydligt i både NS 8405 och AB 04. 

 

Enligt AB 04 ska en entreprenör som kräver ersättning på grund av väsentlig 

rubbning visa att förutsättningarna för entreprenaden ändrats och vilka 

kostnader som uppstått på grund av detta. Bestämmelsen angående väsentlig 

rubbning kan användas för att bestämma beviskravet för en entreprenör som 

kräver tidsförlängning till följd av hinder. Entreprenören ska då visa att 

hindret faktiskt lett till en fördröjning av tidsplanen. 

 

Ordet ”visa” kopplas i doktrin till ordet ”styrkt” som är det normala 

beviskravet vid tvistemål. Med tanke på att denna koppling görs i doktrin och 

att begreppet ”styrkt” är det krav som normalt sett används i tvistemål är min 

uppfattning att samma beviskrav gäller vid ett hinder. Med begreppet ”styrkt” 

avses att entreprenören ska ha genomfört och presenterat en viss utredning 

för att entreprenören ska vara berättigad till tidsförlängning. Eftersom det är 

nödvändigt att entreprenören genomför en sådan utredning för att utreda 

hindrets uppkomst och hur hindret påverkat arbetets tidsplan är min 

uppfattning att gällande rätt innebär att en sådan utredning ska presenteras för 

att styrka entreprenörens krav på tidsförlängning. Att presentera en sådan 

utredning för att styrka hindrets inverkan på tidsplanen är inte för betungande 

för entreprenören, eftersom en utredning krävs för att kunna åtgärda hindret.  

 

I Norge har Høyesteretten prövat hur beviskravet vid enskilda hinder ska 

bedömas.221 För att visa att ett hinder berättigar till tidsförlängning krävs att 

entreprenören bevisar ett orsakssamband mellan hindret och förseningen. För 

att lyckas med detta måste entreprenören visa att det är troligt att hindret har 

fördröjt arbetet. Med begreppet ”troligt” innebär att entreprenören ska göra 

det mer sannolikt att det föreligger ett orsakssamband mellan hindret och 

förseningen än att det inte gör det. Beviskravet följer av överviktsprincipen. 

 
221 HR-2019-1225-A. 
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För att en entreprenör enligt NS 8405 ska visa att det är ”troligt” att hindret 

lett till en tidsförlängning bör någon form av utredning krävas av 

entreprenören. Entreprenören måste kunna presentera en sådan utredning för 

att det ska framstå som sannolikt att ett orsakssamband förelegat mellan 

hindret och tidsförlängningen. 

 

Av beviskravens ordalydelse i AB 04 och NS 8405 följer att kravet att 

entreprenören ska ”styrka” att ett hinder lett till tidsförlängning är högre ställt 

än att entreprenören i samma situation ska visa att det är ”troligt” att hindret 

lett till tidsförlängning. Eftersom beviskravet i NS 8405 följer av 

överviktsprincipen ställs kravet lägre än beviskravet ”styrkt” som krävs i AB 

04.   

 

Enligt båda standardavtalen krävs att entreprenören presenterar någon form 

av utredning för att berättiga sitt krav. Det krävs emellertid en mer omfattande 

och noggrann utredning av entreprenören då denne kräver rätt till 

tidsförlängning enligt AB 04. I NS 8405 är det tillräckligt att entreprenören 

gör det något mer sannolikt att det aktuella hindret lett till en tidsförlängning 

än att det inte gör det. 

 

5.3.3 Beviskrav vid flera hinder 

En entreprenör kan drabbas av flera hinder som alla påverkar arbetets 

tidsplan. Frågan om beviskrav i en situation då en entreprenör drabbats av 

flera hinder samtidigt som alla kan berättiga till tidsförlängning är komplex 

och omdiskuterad.  I Sverige har frågan om beviskrav vid flera störningar 

diskuterats. Någon förtydligande praxis från HD finns dock inte ännu. I Norge 

har Høyesteretten nyligen fastslagit vilket beviskrav som gäller enligt NS 

8405 då entreprenören drabbats av flera hinder.  

 

Johansson menar att om entreprenören drabbats av flera hinder ska 

entreprenören bevisa effekten av varje enskilt hinder för att vara berättigad 

till tidsförlängning för samtliga hinder.222 Westberg menar att det varken 

finns grund i praxis, lag eller doktrin för att en entreprenör skulle kunna ges 

en bevislättnad då denne ska bevisa effekterna som flera hinder haft på 

tidsplanen. Ett sådant samlat krav menar Westberg är processuellt ogiltigt då 

entreprenörens yrkande inte är tillräckligt konkretiserat.223  

 

 
222 Johansson (2007) s. 228. 

223 Westberg (2018) s. 340. 
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Høyesterettens argument avseende samlade störningar skiljer sig från 

Johanssons och Westbergs resonemang. Fallet rörde visserligen en fråga om 

ersättning på grund av hinder, och inte tidsförlängning på grund av hinder. 

Då beviskraven vid ersättning respektive tidsförlängning vid enskilda hinder 

är överensstämmande bör detsamma gälla vid samlade hinder. Høyesterettens 

slutsats kan därmed även appliceras på frågan om beviskrav vid 

tidsförlängning på grund av flera hinder.  

 

Høyesteretten är tydliga med att en entreprenör som drabbats av flera hinder 

inte behöver bevisa effekten av varje enskilt hinder för att vara berättigad till 

ersättning. Detta skulle vara att anse som för betungande för entreprenören. 

Høyesteretten menar således att ett beviskrav som innebär att entreprenören 

ska visa effekten av alla enskilda hinder för sig är alldeles för strängt. 

Domstolen slår fast att ett beviskrav inte kan vara så strängt att det blir 

omöjligt för entreprenören att i praktiken bevisa den fördröjning som hindren 

medfört. Høyesterettens bedömning av ett samlat hinderskrav delas av 

Gentele som också menar att en entreprenör ska vara nödgad att bevisa 

effekten av varje enskilt hinder vid ett samlat hinderkrav är alldeles för 

betungande. 

 

Av det ovan anförda följer att en entreprenör inte behöver visa effekten av 

varje enskilt hinder när denne kräver tidsförlängning enligt NS 8405. Det är 

den totala fördröjningen som har betydelse. Enligt Johansson och Westberg 

är detsamma inte möjligt vid tillämpningen av AB 04. För att frågan om 

beviskrav vid ett krav på tidsförlängning för samlade hinder i Sverige ska 

förtydligas krävs ett avgörande från HD.  

 

Domen från Høyesteretten kan komma att påverka hur HD dömer i ett 

liknande fall där AB 04 tillämpas. Det är befogat att anta att HD tolkar frågan 

om beviskrav vid samlade störningar på samma sätt som Høyesteretten. HD 

har tidigare, som beskrivs i uppsatsens bakgrund, använt sig av tolkningar 

från Norge för att avgöra entreprenadrättsliga frågor i Sverige. Till följd av 

detta är det sannolikt att HD likt Høyesteretten anser att ett samlat 

störningskrav är processuellt tillåtet. Denna åsikt delas av Gentele. 

 

Jag delar Høyesterettens tolkning av frågan om beviskrav vid samlade hinder. 

Det som faktiskt har betydelse för arbetet på entreprenaden är den totala 

tidsförlängningen. Så länge entreprenören bevisat att ett flertal hinder uppstått 

och att det finns ett orsakssamband mellan hindret och förseningen bör denne 

inte heller vara skyldig bevisa effekten av varje enskilt hinder. Detta skulle 

kräva en mycket ingående undersökning av entreprenören, som i sin tur 

fördröjer arbetet ytterligare. Om en entreprenör styrker att ett antal hinder lett 

till en viss fördröjning av arbetet bör detta accepteras som bevisat. Således 
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skulle entreprenören inte vara skyldig att beräkna vilken fördröjning som följt 

av varje enskilt hinder.  

 

5.3.4 Avslutande kommentarer 

Sammanfattningsvis gäller att bevisbördan vid hinder och tidsförlängning 

placeras på den part som framför ett krav på tidsförlängning. Normalt sett är 

detta entreprenören. Bevisbördan placeras på samma sätt i NS 8405 och AB 

04.  

 

Frågan om beviskrav är mer komplex. Beviskraven som används vid enskilda 

hinder, ”styrkt” i Sverige och ”troligt” i Norge, skiljer sig då det norska kravet 

följer av överviktsprincipen och således är lägre ställt än det svenska kravet. 

Entreprenören måste dock i båda fallen presentera någon form av utredning 

som visar att det aktuella hindret lett till en fördröjning av tidsplanen. För att 

uppnå beviskravet ”styrkt” krävs emellertid en mer omfattande utredning än 

vad som krävs för att visa att kravet är ”troligt”.  

 

Då entreprenören kräver tidsförlängning för flera hinder kan entreprenören 

enligt Høyesteretten åtnjuta en bevislättnad och enbart bevisa den totala 

tidsförlängningen. Vad som gäller i Sverige i motsvarande situation har inte 

tydliggjorts i praxis. Jag anser att det är troligt att HD kommer att komma 

fram till samma slutsats som Høyesteretten om HD väljer att använda sig av 

denna dom vid ett liknande mål. Min uppfattning är därför att det inte krävs 

att en entreprenör som kräver tidsförlängning vid ett samlat antal hinder enligt 

AB 04 ska behöva bevisa effekten av varje enskilt hinder. Beviskravet för det 

samlade hindret enligt AB 04 ställs dock fortfarande högre än motsvarande 

beviskrav i NS 8405. En entreprenör måste styrka det samlade 

hindersanspråket i AB 04 snarare än att visa att ett hindersanspråk är troligt 

vilket gäller enligt NS 8405.    
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6 Underrättelseskyldighet vid 
hinder 

6.1 Underrättelse vid hinder i AB 04 

För att en entreprenör ska vara berättigad till tidsförlängning i enlighet med 

AB 04 kap. 4 § 3 krävs att entreprenören uppfyller kravet på underrättelse i 

AB 04 kap. 4 § 4. Enligt bestämmelsen ska en part utan dröjsmål underrätta 

motparten om att skäl för tidsförlängning eller rubbning av tidsplanen 

föreligger. Om en part underlåter att underrätta detta kan denne förlora rätten 

att åberopa det hindrande förhållandet.224  

 

En entreprenör som inte underrättar beställaren om ett hinder begår ett 

kontraktsbrott som kan leda till svåra följder för entreprenören om denne 

överskrider kontraktstiden. Entreprenören kan då bli skyldig att utge 

förseningsvite eller skadestånd till beställaren. Underrättelsebestämmelsen är 

av allmän karaktär och omfattar varje slags omständighet eller förhållande 

som kan medföra försening av kontraktsarbetena. En parts skyldighet att 

underrätta ”utan dröjsmål” följer av att motparten ska ges tillfälle att 

förebygga eller minska rubbning av tidsplanen.225 Entreprenören bör avisera 

omgående om alla hinder som kan leda till försening, även om hindret bara är 

förväntat eller misstänkt och inte uppkommit ännu.226 

 

Underrättelseskyldigheten i kap. 4 § 4 ålägger inte entreprenören att meddela 

beställaren något annat än det aktuella hindret och att entreprenören är i behov 

av tidsförlängning. Entreprenören behöver inte lämna någon prognos på 

längden av den krävda tidsförlängningen. Om en entreprenör underlåter att 

underrätta beställaren om ett hinder som kräver tidsförlängning får 

entreprenören bara åberopa hindret om beställaren insett eller borde ha insett 

att hindret krävt tidsförlängning. En entreprenör som inte uppfyller sin 

underrättelseskyldighet utsätter sig för en svårighet att i efterhand bevisa att 

ett hinder som krävt tidsförlängning förekommit.227  

 

Det finns inget krav på att underrättelsen måste lämnas skriftligen om inte 

parterna kommit överens om det.228 Om parterna kommit överens om ett 

 
224 Liman m.fl. (2016) s. 149. 

225 Johansson (2007) s. 229.  

226 Hedberg (2010) s. 73. 

227 Johansson (2007) s. 230. 

228 Samuelsson (2020) s. 250. 
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skriftlighetskrav framgår detta av entreprenadhandlingarna. För att uppfylla 

ett skriftlighetskrav räcker det med en anteckning i ett byggmötesprotokoll.229 

 

När en underrättelse lämnats i enlighet med kap. 4 § 4 aktiveras regleringen i 

kap. 4 § 5. I bestämmelsen stadgas att efter en underrättelse ska parterna 

komma överens tillsammans om den ändring av kontraktstiden som 

förhållandena föranleder.230 Regleringen används för att undvika att en tvist 

uppstår mellan parterna. Därför kräver bestämmelsen att parterna redan när 

frågan om tidsförlängning blir aktuell ska försöka fastställa ett rimligt behov 

av förlängd kontraktstid.231  

 

Enligt kap. 4 § 5 st. 2 framgår att parterna vid förhandling om 

tidsförlängningen ska beakta under vilka förhållanden det återstående arbetet 

ska utföras.232 Om det återstående arbetet ska genomföras under mycket 

ogynnsammare förhållanden än vad som rådde innan hindret är beställaren 

skyldig att acceptera ytterligare tidsförlängning. Bedömningen av 

förhållandena får då göras utifrån sannolikheten för kommande väderlek. Om 

parterna inte kan komma överens om tidsförlängningen återstår för parterna 

att pröva ärendet enligt tvistbestämmelserna i AB 04.233 

 

6.2 Underrättelsesystemet i NS 8405 

Alla standardavtal som reglerar norska entreprenadförhållanden har 

bestämmelser om att en av parterna ska underrätta den andre om en viss 

situation uppstår.234 I NS 8405 pkt. 24.4 stadgas en parts skyldighet att 

underrätta sin motpart om att denne kräver tidsförlängning. 

Underrättelseskyldigheten måste uppfyllas för att en part ska ha rätt till 

tidsförlängning.235 Underrättelseskyldigheten ges ett stort fokus i NS 8405. 

Redan i NS 8405 pkt. 1 vid fastställandet av standardavtalets 

tillämpningsområde skrivs att avtalet är framtaget för att användas vid 

kontraktsförhållanden där ett reglerat underrättelsesystem med stränga 

sanktioner behövs.236 

 

Reglerna om underrättelse har i de äldre standardavtalen varit utformade som 

rena lojalitetsförpliktelser. I NS 8405 har dock regleringen av 

 
229 Johansson (2007) s. 230. 

230 AB 04 kap. 4 § 5 st. 1.  

231 Hedberg (2010) s. 73. 

232 AB 04 kap. 4 § 5 st. 2. 

233 Samuelsson (2020) s. 251. 

234 Marthinussen och Giverholt (2010) s. 304. 

235 NS 8405 pkt. 24.4. 

236 NS 8405 pkt. 1. 
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underrättelseskyldigheten utvecklats och förändrats. I standardavtalet har 

reglerna blivit mer strukturerade och samordnade.237  

 

Entreprenörens underrättelseskyldighet i NS 8405 grundar sig i en 

övergripande hänsyn för beställarens arbete och dennes möjlighet att följa och 

organisera arbetet på entreprenaden. För det första ska underrättelsereglerna 

underlätta beställarens behov av översikt och kontroll av entreprenadens 

framsteg och ekonomiska situation. Vidare ska reglerna ge beställaren en 

möjlighet att påverka det förhållande som entreprenören menar hindrar 

dennes arbete. Underrättelsen ger beställaren en möjlighet att välja hur denne 

ska gå tillväga för att överkomma hindret. Då en entreprenör lämnat en 

underrättelse om tidsförlängning till beställaren har beställaren i sin tur en 

skyldighet att agera för att minska behovet av tidsförlängning. Beställarens 

skyldighet att agera grundar sig i entreprenörens behov av att färdigställa 

arbetet.238 

 

Underrättelsesystemet i NS 8405 fungerar på följande sätt: Om entreprenören 

vill åberopa att det föreligger ett hinder som kräver tidsförlängning ska 

entreprenören lämna en neutral underrättelse till beställaren.239 

Bestämmelsen är relativt kortfattad och stadgar enbart att en underrättelse ska 

lämnas. Bestämmelsen ska tolkas på så sätt att underrättelsen ska hänvisa till 

det förhållande som entreprenören menar hindrar arbetet och som beställaren 

bär risken för. Poängen med detta är att beställaren ska bli uppmärksam på 

det hindrande förhållandet och således få en insikt om det.240 Det krävs inte 

någon närmare specifikation av hur långt kravet på tidsförlängning är i detta 

stadie av underrättelsen.241  

 

Av ordalydelsen i NS 8405 pkt. 24.4 framgår att en underrättelse ska 

framföras till beställaren när entreprenören vill kräva tidsförlängning. I den 

första utgåvan av NS 8405 var tidpunkten för när en underrättelse skulle 

framföras något tydligare. Då framgick nämligen av ordalydelsen att en 

underrättelse skulle lämnas när entreprenören blivit medveten om att ett 

förhållande hindrat arbetet. Då ordalydelsen av nuvarande bestämmelse bara 

nämner att underrättelse ska ske när entreprenören vill kräva tidsförlängning 

framgår inte vid vilken tidpunkt denna bör ske. Förändringen indikerar att en 

precisering av när en underrättelse skulle lämnas var överflödig. För 

entreprenören är det lämpligast att underrätta beställaren om ett krav på 

 
237 Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 264 f. 

238 Kolrud m.fl. (2004) s. 262. 

239 NS 8405 pkt. 24.4. 

240 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 356. 

241 Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 265. 
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tidsförlängning när denne är medveten om att det faktiskt föreligger ett hinder 

som kräver tidsförlängning. 242  

 

En underrättelse om krav på tidsförlängning garanterar inte att entreprenören 

har rätt till tidsförlängning. Det är viktigt att entreprenören kan argumentera 

för sin rätt till tidsförlängning, vilket kräver kunskap om det faktiska hindret 

och dess konsekvenser. Skyldigheten för entreprenören att underrätta när 

denne vill kräva tidsförlängning kräver att entreprenören faktisk har kunskap 

om att det föreligger ett hinder. Utan denna kunskap skulle inte entreprenören 

kunna ha en möjlighet att kräva tidsförlängning.243 

 

Om entreprenören underlåter att följa underrättelseskyldigheten i NS 8405 

pkt. 24.4 eller lämnar en underrättelse för sent förlorar denne rätten att kräva 

tidsförlängning.244 Entreprenaden måste då färdigställas innan det 

ursprungliga färdigställandedatumet. En försent lämnad neutral underrättelse 

kan enbart godkännas om parterna generellt inte följt underrättelsereglerna 

och parterna genom detta etablerat andra underrättelseregler.245 

 

Efter att entreprenören framfört en neutral underrättelse ska entreprenören 

omgående påbörja ett arbete med att beräkna kravet för att kunna framföra en 

specifikation till beställaren. I enlighet med NS 8405 pkt. 24.6 ska 

entreprenören överlämna en specifikation avseende hindret och kravet på 

tidsförlängningen till beställaren.246 Detta ska ske när entreprenören har 

tillräcklig kunskap för att beräkna längden på hindret. Detta får ses som steg 

två i underrättelsesystemet.247 Bestämmelsen syftar till att beställaren ska få 

klarhet i omfattningen av kravet på tidsförlängning så fort som möjligt för att 

denne ska kunna ta ställning till om kravet ska accepteras eller inte. Vidare 

ger bestämmelsen beställaren en möjlighet att avgöra om kravet på 

tidsförlängning är berättigat överhuvudtaget.248  

 

Det är framförallt viktigt för en entreprenör att fort få ett svar på om dennes 

krav accepteras eller inte för att kunna anpassa sitt arbete till det nya 

färdigställandedatumet. Om en entreprenör inte specificerar sitt krav på 

tidsförlängning utan enbart lämnar en neutral underrättelse har entreprenören 

enbart rätt till den tidsförlängning som beställaren anser som rimlig till följd 

av den neutrala underrättelsen. Utan specificering är det mycket svårt för 

 
242 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 356 f.     

243 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 356 f. 

244 Meyer-Myklestad m.fl. (2018) s. 127. 

245 Marthinussen och Giverholt (2010) s. 311.  

246 NS 8405 pkt. 24.6. 

247 Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 266. 

248 Marthinussen och Giverholt (2010) s. 312. 
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entreprenören att bevisa hur lång tidsförlängning som behövs.249 Att underlåta 

att specificera kravet på tidsförlängning kan således leda till bevissvårigheter 

för entreprenör och en minskad möjlighet att beställaren godkänner kravet på 

tidsförlängning.250  

 

En specificering innebär att entreprenören ska ange längden för kravet på 

tidsförlängning. Kravet på specificering uppfylls om entreprenören beskriver 

tidsförlängningskravet i dagar, veckor eller månader. Bestämmelsen i NS 

8405 pkt. 24.6 kräver även att kravet ska motiveras. Motiveringen till kravet 

behöver inte vara mer omfattande än att beställaren ges en möjlighet att 

värdera om kravet är berättigat.251  

 

Som utgångspunkt börjar tidsfristen för överlämnandet av ett specificerat 

krav att löpa när det faktiskt föreligger en möjlighet för entreprenören att 

beräkna längden på sitt tidsförlängningskrav. Ofta bör denna möjlighet infalla 

då det hindrande förhållandet upptäckts.252 När entreprenören har tillräckligt 

med information för att beräkna kravet på tidsförlängning ska specifikation 

framföras till beställaren utan uppehåll.253 

  

Vid beräkningen av det specificerade kravet ska entreprenören beakta 

bestämmelsen i NS 8405 pkt. 24.5 som stadgar hur beräkningen ska 

genomföras. Bland annat ska hänsyn tas till om det återstående arbetet 

kommer tvingas genomföras under en ogynnsammare årstid än den årstid då 

arbetet var planerat att utföras.254 

 

När beställaren mottagit en specifikation i enlighet med NS 8405 pkt. 24.6 

aktiveras en aktivitetsplikt för beställaren.255 Beställaren har då enligt NS 

8405 pkt. 24.7 en skyldighet att ta ställning till och besvara det krav på 

tidsförlängning som entreprenören ställt.256 Beställaren måste besvara den 

specificerade underrättelsen utan dröjsmål. Detta innebär att beställarens svar 

normalt sett ska komma entreprenören tillhanda inom dagar snarare än 

veckor.257  

 

Om en beställare underlåter att besvara entreprenörens krav på 

tidsförlängning förlorar beställaren rätten att göra invändningar emot det krav 

 
249 Meyer-Myklestad m.fl. (2018) s. 128. 

250 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 365. 

251 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 364. 

252 Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 267. 

253 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 365. 

254 NS 8405 pkt. 24.5. 

255 Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 266. 

256 NS 8405 pkt. 24.7. 

257 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 366. 
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som entreprenören ställt.258 Det gäller både invändningar avseende hindret 

som motiverat kravet samt invändningar om längden på kravet. Om 

beställaren underlåter att svara på det specificerade tidsförlängningskravet 

ska kravet därför anses som godkänt.259 Om beställaren avslår ett berättigat 

krav på tidsförlängning har entreprenören rätt att genomföra en forcering av 

arbetena på beställarens räkning vilket framgår av NS 8405 pkt. 24.8.260 Om 

entreprenören lämnat ett krav på tidsförlängning som inte varit berättigat är 

denne skyldig att betala förseningsvite för fördröjningen av entreprenaden.261  

 

Gemensamt för reglerna om neutral underrättelse, specificerad underrättelse 

och beställarens skyldighet att besvara en entreprenörs krav är att de ska 

lämnas utan ogrundat uppehåll.262 Detta innebär som regel att en underrättelse 

eller ett svar ska lämnas omedelbart. Ett dröjsmål måste bero på ett berättigat 

förhållande. Ett berättigat förhållande kan till exempel vara att entreprenören 

är i behov av att sätta sig in i den hindrande omständigheten och diskutera 

med personer i sin organisation för att kunna lämna ett specificerat krav.263 

Detta följer antagligen av standardavtalets tydliga mål att förmedla ett 

välfungerande underrättelsesystem. Med korta tidsfrister som pressar 

parterna att snabbt agera för att underrätta sin motpart ökar möjligheten för 

standardavtalet att erbjuda ett välfungerande underrättelsesystem. 

 

Utöver underrättelsesystemet i NS 8405 pkt. 24 finns en bestämmelse i NS 

8405 pkt. 8 som kompletterar detta system. Bestämmelsen beskriver hur en 

underrättelse ska ske i allmänhet enligt standardavtalet. Av pkt. 8 st. 1 framgår 

att en underrättelse ska meddelas enligt bestämmelserna i parternas kontrakt. 

Vidare framgår av samma stycke att underrättelsen ska överlämnas skriftligen 

till motparten. Enligt NS 8405 pkt. 8 st. 3 framgår att om en part vill göra 

gällande att motparten underrättat försent eller besvarat en underrättelse 

försent ska detta ske skriftligen och utan dröjsmål från det att underrättelsen 

eller svaret kommit denne tillhanda. Om detta inte görs utan dröjsmål ska den 

ursprungliga underrättelsen eller svaret anses ha genomförts i rätt tid.264  

 

 
258 Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 266. 

259 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 366. 

260 NS 8405 pkt. 24.8.  

261 Marthinussen, Giverholt och Arvesen (2016) s. 368. 

262 NS 8405 pkt. 24.4, 24.6 och 24.7.  

263 Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 267. 

264 NS 8405 pkt. 8. 
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6.3 Jämförande analys av 

underrättelseskyldigheten 

Båda standardavtalen innehåller regleringar av parternas 

underrättelseskyldigheter vid hinder. Underrättelseskyldigheterna regleras 

och systematiseras dock på olika sätt i standardavtalen. 

 

I NS 8405 ges underrättelsesystemet en central roll för uppfyllandet av 

standardavtalets syfte. Underrättelseregeln i AB 04 framstår i jämförelse mer 

som en regel i mängden. Underrättelseskyldigheten i NS 8405 är även mer 

framstående då den byggts upp som ett system med tre olika steg beroende av 

varandra. Underrättelseregeln i AB 04 är inte systematiskt uppbyggd på 

samma sätt. Av bestämmelsen framgår att entreprenören ska underrätta 

beställaren om ett hinder utan dröjsmål. Entreprenören har dock ingen 

skyldighet att precisera kravet på tidsförlängning.  

 

Underrättelsesystemet i NS 8405 innehåller en specifik bestämmelse där 

entreprenören ska specificera sitt krav på tidsförlängning efter att ha 

underrättat beställaren om ett hinder.265 Även om kravet på specifikation i NS 

8405 regleras är det ingen skyldighet. Om entreprenören inte lämnar en 

specifikation kan denne fortfarande ha rätt till tidsförlängning. Längden på 

tidsförlängningen kan dock påverkas eftersom beställaren då bestämmer 

längden med enbart den neutrala underrättelsen som grund. Enligt de båda 

standardavtalen finns således ingen skyldighet för entreprenören att 

specificera sitt krav. I NS 8405 får en utebliven specifikation dock större 

konsekvenser för entreprenören. I NS 8405 beslutar beställaren om denne 

godtar ett krav på tidsförlängning eller inte. Således ges entreprenörens 

specificerade krav stor vikt vid beställarens beslut. Enligt AB 04 ska parterna 

gemensamt komma överens om lämplig tidsförlängning. Entreprenören kan 

då i samråd med beställaren förklara vilken tidsförlängning som denne anser 

lämplig. Det finns således inget behov av ett specificerat krav i samma 

utsträckning i AB 04. 

 

Konsekvensen av en utebliven underrättelse är överensstämmande enligt båda 

standardavtalen. En entreprenör som underlåter att underrätta om ett hinder 

förlorar rätten att åberopa samma hinder som grund för tidsförlängning och 

ersättning.  

 

Vid en jämförelse av underrättelsebestämmelserna vid hinder är det tydligt att 

bestämmelserna i NS 8405 är uppbyggda enligt en systematiserad modell. 

 
265 NS 8405 pkt. 24.6. 
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Den tydliga modellen är enkel att följa för en entreprenör som drabbats av ett 

hinder. I detta avseende är underrättelseregeln i AB 04 inte lika tydligt 

strukturerad. Den följer ingen modell och det framgår inte heller av 

bestämmelsen hur omfattande underrättelsen ska vara. För en entreprenör kan 

det i vissa fall vara svårt att utröna exakt vad som förväntas vid en 

underrättelse.  

 

Skillnaden i strukturens tydlighet och systematik grundar sig antagligen till 

stor del på att underrättelsereglerna getts en mer betydande roll i NS 8405 än 

i AB 04. Underrättelsereglernas betydelse för standardavtalet beskrivs redan 

i första punkten i NS 8405. Det tydliga underrättelsesystemet är även en 

konsekvens av NS 8405:s tydliga tillämpningsområde, det vill säga omfattade 

entreprenadavtal där ett välstrukturerat underrättelsesystem är nödvändigt för 

att underlätta arbetet och undvika tvister. AB 04:s tillämpningsområde är inte 

lika tydligt avgränsat till omfattande entreprenadavtal varför 

underrättelseskyldigheten inte getts samma centrala betydelse.  
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7 Sammanfattande slutsatser 

Av uppsatsens jämförande analys framgår att bestämmelserna om 

tidsförlängning och underrättelseskyldighet vid hinder i AB 04 och NS 8405 

innehåller flera tydliga likheter.  Bevisbördan placeras på samma sätt i AB 04 

och i NS 8405. Beviskravet är dock högre ställt i AB 04 än NS 8405. Genom 

praxis från Høyesteretten har det i Norge tydliggjorts vilket beviskrav som 

gäller då entreprenören begär tidsförlängning på grund av flera hinder. 

Uppsatsens slutsats är att HD sannolikt skulle använda sig av domen i 

Høyesteretten och följa deras linje vid bestämmandet av beviskrav vid ett 

samlat hinderanspråk. Således behöver inte entreprenören bevisa effekten av 

varje enskilt hinder. Däremot krävs fortfarande enligt AB 04 att entreprenören 

styrker det samlade hindersanspråket snarare än att entreprenörer visar att 

hindret troligen lett till tidsförlängning som gäller enligt NS 8405. Om NS 

8405 används för att bestämma omfattningen av bestämmelsen om 

tidsförlängning vid hinder i AB 04 måste det beaktas att beviskravet är lägre 

ställt enligt NS 8405 än AB 04.  

 

Även lojalitetsplikten har en viss överensstämmande inverkan på 

bestämmelsen om hinder och tidsförlängning i AB 04 och NS 8405. Det är 

dock inte lika tydligt hur den allmänna lojalitetsplikten inverkar på 

bestämmelsen om hinder och tidsförlängning i NS 8405 jämfört med 

motsvarande bestämmelse i AB 04. Om ledning tas av bestämmelsen i NS 

8405 för att bestämma omfattningen av bestämmelsen i AB 04 måste detta 

beaktas. 

 

Beställarens kontrollsfär och ansvar inom kontrollsfären är 

överensstämmande vid hinder i norsk och svensk entreprenadrätt. Vid 

bestämmandet av en entreprenörs rätt till tidsförlängning på grund av hinder 

som beror på beställaren kräver AB 04 en vållandebedömning på 

entreprenörens sida. En sådan krävs inte enligt NS 8405. Här finns således en 

skillnad. NS 8405 styrs vidare av en tydlig riskterminologi vilket inte AB 04 

gör. Även om kontrollsfären och ansvaret inom kontrollsfären är detsamma 

enligt AB 04 och NS 8405 bestäms de på olika grunder. Till följd av att det 

råder skillnader avseende grunderna till bestämmandet av beställarens ansvar 

måste ledning av NS 8405 vid bestämmandet av en entreprenörs rätt till 

tidsförlängning vid hinder enligt AB 04 tas med viss försiktighet. 

 

Avseende standardavtalens underrättelsesystem råder en tydlig skillnad. Till 

följd av den stora skillnaden i systemets uppbyggnad och betydelse för 

standardavtalen avråder jag från att använda underrättelsesystemet i NS 8405 

för att bestämma omfattningen av bestämmelsen om underrättelse vid hinder 
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i AB 04. Skillnaden i underrättelseregleringen följer av att NS 8405 är tydligt 

avgränsat att tillämpas vid omfattande entreprenadavtal. AB 04 har inte ett 

lika tydligt avgränsat tillämpningsområde.  

 

Sammanfattningsvis kan en bestämning av omfattningen av AB 04 kap. 4 § 3 

p. 1 i göras med hjälp av NS 8405 pkt. 24.1 b) och c) i. Viss försiktighet bör 

dock iakttas. En bestämning av underrättelseskyldighetens omfattning i AB 

04 med hjälp av NS 8405 väljer jag att avråda från då 

underrättelseskyldighetens centralitet och systematisering skiljer sig. 
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