
 

Bilaga 1 

Byggandets Kontraktskommittés beskrivning av 
minimiomfattning för allriskförsäkring och 
ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet 

I kap 5 § 22 i AB 04 och kap 5 § 23 i ABT 06 föreskrivs att 
entreprenören skall ha allrisk- och ansvarsförsäkringar. 

I det följande beskrivs minimiomfattning för allriskförsäkring för 
entreprenadverksamhet och ansvarsförsäkring för 
entreprenadverksamhet. Hänvisning till denna beskrivning sker 
genom att kod AFC.54 (för utförandeentreprenad) eller AFD.54 (för 
totalentreprenad) med tillhörande rubrik, anges i de administrativa 
föreskrifterna.  

BESKRIVNING ALLRISKFÖRSÄKRING 

Ingress 
Beskrivningen av olika moment i en allriskförsäkring enligt AB 04 och 
ABT 06 tar sikte på den miniminivå som skall vara uppfylld. 

Vid särskilt riskfyllda arbeten och för en del slag av hjälpmedel 
fordras vanligen särskilt försäkringsavtal för att försäkringsskydd skall 
föreligga. 

Detta kan gälla 

beträffande Arbeten med: 

 petrokemisk industri, atomkraftverk, 

 bro, viadukt, bergrum, tunnel, 

 dammbyggnad, vattenkraftstation, hamnanläggning, 

 anläggning under, i eller ovanför vattendrag, sjö eller hav, 

beträffande Hjälpmedel: 

 mobilkran, tornsvängkran, gräv-, schakt-, väg- och 
pålningsmaskin samt övriga motordrivna fordon och släpfordon 
till dessa, 

 luftfartyg, luftkuddefarkost (svävare), hydrokopter, 

 maskindrivna fartyg, kassuner, pontonkranar, mudderverk och 
under bogsering av byggnadsverk till sjöss, 

 övriga Hjälpmedel som används i Arbeten för vilka särskilt 
försäkringsavtal krävs. 

Definitioner 

Arbeten 

Med Arbeten avses egendom och arbetsprestationer samt egendom 
av förbrukningskaraktär ingående i den försäkrades avtalade 
åtaganden. 

I Arbeten ingår även egendom och arbetsprestationer som 
beställaren tillhandahåller. 



 

Till Arbeten räknas inte Befintlig egendom som berörs av åtgärd för 
fullgörande av avtalat åtagande och inte heller Hjälpmedel. 

Hjälpmedel 

Med Hjälpmedel avses egendom som inte är av förbrukningskaraktär 
och som erfordras för utförande av avtalat åtagande. 

Befintlig egendom 

Med Befintlig egendom avses Byggherren tillhörig egendom inom 
eller i direkt anslutning till Arbetsområde. Med Befintlig egendom 
avses inte Arbeten eller Hjälpmedel. 

Byggherre 

Med Byggherre avses den ägare eller brukare av fastighet för vars 
räkning Arbeten utförs. 

Arbetsområde 

Med Arbetsområde avses område som står till försäkrad entreprenörs 
disposition för utförande av avtalat åtagande. 

Som Arbetsområde räknas inte den försäkrades ordinarie 
försäkringsställen, t ex kontor, verkstäder eller förråd. 

Montageverksamhet 

Med Montageverksamhet avses montage av mekanisk eller elektrisk 
utrustning som inte är avsedd för byggnads stadigvarande bruk. 

Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för försäkringstagaren. 

Ifråga om Arbeten gäller försäkringen dessutom för 
försäkringstagarens beställare om denne är Byggherre och för 
försäkringstagarens underentreprenör i den omfattning 
försäkringstagaren enligt skriftligt avtal åtagit sig att försäkra 
underentreprenaden. 

Ifråga om Hjälpmedel, som erfordras för avtalat åtagande, gäller 
försäkringen även för försäkringstagarens beställare om denne är 
Byggherre. 

När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen 
är i kraft. 

Under entreprenadtiden gäller försäkringen till dess Arbeten helt eller 
delvis avlämnats. 

Vid skada som orsakats av att Arbeten helt eller delvis tagits i bruk 
före avlämnande gäller att försäkringen inte omfattar skada i den mån 
skadan kan ersättas genom annan gällande försäkring. 

Försäkringen gäller efter avlämnande 

 i två år från garantitidens början, för skada som beror på fel i 
Arbeten, som inte utgör Montageverksamhet och som upptäcks 
under garantitiden, 

 i två år från garantitidens början, för skada som uppkommer vid 
avhjälpande av fel i Arbeten, 

dock endast under förutsättning att försäkrad entreprenör enligt 
entreprenadavtalet är skyldig att ersätta skadan och försäkringen är i 
kraft. 



 

För Arbeten som utgör Montageverksamhet gäller försäkringen under 
sammanlagt högst fyra veckor (672 timmar) vid provbelastning, 
provkörning, provdrift, prestandaprov eller kommersiell drift. 

Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller på Arbetsområde i Sverige. 

Försäkrad egendom 
Försäkrad egendom utgörs av objekttyperna Arbeten och Hjälpmedel 
som försäkringstagaren äger, enligt entreprenadavtalet är 
ersättningsskyldig för eller skriftligen åtagit sig att försäkra. 

Försäkrade skadehändelser – Allrisk 
Ersättning lämnas för oförutsedd fysisk skada på eller förlust av 
försäkrad egendom. 

Allmänna undantag 
Ersättning lämnas inte för skada 

 som består i förslitning, förbrukning, korrosion (t ex rost eller 
frätning), kavitation, beläggning eller annan avsättning såvida 
inte skadan uppkommer på grund av en extraordinär händelse. 
Med extraordinär händelse avses en plötslig och oförutsedd 
händelse som ligger utanför ramen för de risker som normalt är 
förbundna med användningen av den egendom som skadas, 

 som består i mögel eller röta, såvida inte skadan är en direkt följd 
av en i övrigt ersättningsbar skada, 

 genom stöld, bedrägeri, förskingring eller liknande 
förmögenhetsbrott. Dock ersätts skada genom stöld eller annat 
tillgrepp om tidpunkten för brottet kan preciseras och om det med 
hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt 
förhållandena i övrigt vidtagits rimliga säkerhetsåtgärder, 

 genom svinn, 

 som den försäkrade, dess företagsledning eller arbetsledning 
orsakat genom grov vårdslöshet eller uppsåt. Försäkringen gäller 
inte heller för skada som orsakats genom handlande eller 
underlåtenhet som – med hänsyn till omständigheterna – 
inneburit en betydande risk för skadans uppkomst. Försäkringen 
gäller dock om den försäkrade kan visa att vare sig den 
försäkrade, dess företagsledning eller arbetsledning har varit 
medveten eller bort varit medveten om skaderisken, 

Med den försäkrade likställs den försäkrades anställda i ledande 
ställning inom företaget eller på platsen. 

 av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet 
eller som kan avhjälpas genom normal service eller justering, 

 på begagnad egendom ingående i sådana Arbeten som utgör 
Montageverksamhet. Försäkringen gäller dock om den 
försäkrade kan påvisa att skadan inte till någon del orsakats av 
bristfällighet eller felaktighet i den begagnade egendomen, 

 vars uppkomst eller omfattning har samband med 
atomkärnprocess, 

 vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av 
eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, 
inbördeskrig, terrorhandling, revolution, uppror eller upplopp, 



 

 som leverantör av vara är skyldig att ersätta enligt åtagande i 
avtal. Undantaget tillämpas inte i den mån leverantör inte kan 
fullgöra sin skyldighet och den försäkrade kan styrka detta, 

 vars uppkomst eller omfattning har direkt eller indirekt samband 
med genombrott i damm, som inte utgör Arbete, 

 som består i förlust, förändring eller försvårad åtkomst av 
programvara eller datainformation. 

Undantag avseende Arbeten 
Ersättning lämnas inte för kostnad för att 

 åtgärda fel i material eller i utförd arbetsprestation och inte heller 
för skada på Arbeten som orsakats av sådant fel, 

 åtgärda Arbeten som är felaktiga på grund av ofullständiga eller 
felaktiga beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller 
anvisningar och inte heller för skada på Arbeten som orsakats av 
sådan felaktighet. 

Undantaget avser dock endast sådana kostnader som skulle ha 
uppkommit om felaktigheten hade åtgärdats omedelbart innan 
skadan uppkommit. 

Undantag avseende Hjälpmedel 
Ersättning lämnas inte för skada 

 på förbrukningsmaterial ingående i Hjälpmedel, t ex drivmedel, 
däck och slangar, filter, linor, packningar, remmar och kedjor, 
larvband och transportband, 

 av sådan art som inte är en följd av påvisbar yttre orsak, 

 som består i sönderfrysning av förbränningsmotor med därtill 
hörande kylsystem, 

 som består i att till bergborrmaskin hörande utrustning såsom 
borrfäste, borrstång, skarvhylsa och borrkrona (borrmejsel) 
fastnar eller går förlorad under marknivå. 

Säkerhetsföreskrifter 
Den försäkrade skall iaktta 

 de säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsavtalet, 

 de särskilda säkerhetsföreskrifter som försäkringsgivaren under 
pågående avtalstid ålägger den försäkrade. 

Dubbelförsäkring 
Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom 
annan försäkring och finns i denna förbehåll om dubbelförsäkring, 
gäller samma förbehåll för båda försäkringarna. Ansvarigheten 
fördelas då mellan försäkringarna på sätt som anges i tillämplig 
försäkringsavtalslag. För vissa fall av dubbelförsäkring tillämpas 
fördelning i enlighet med en mellan försäkringsbolagen träffad 
dubbelförsäkringsöverenskommelse. 

Försäkringsbelopp 
Försäkringsbeloppet för Arbeten skall motsvara 
återanskaffningsvärdet (inkl röjningskostnad) jämte material, varor 
och Arbeten som beställaren tillhandahåller. 

Försäkringsbeloppet för Arbeten fastställs av försäkringstagaren. 



 

För vissa i villkoren beskrivna fall kan särskilda 
ersättningsbegränsningar gälla. 

Självrisk 
Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för 
skada, röjning och räddning, ett belopp som utgör den försäkrades 
självrisk. 

För vissa i villkoren beskrivna skador eller skadehändelser tillämpas 
förhöjd självrisk. Grundsjälvrisken får dock inte överstiga tre 
prisbasbelopp. 

Allmänna bestämmelser och föreskrifter 
Försäkringsvillkoren innehåller allmänna bestämmelser och 
föreskrifter angående bl a försäkringstiden, premiebetalning, 
upplysningsplikt, riskökning, skadereglering, räddningsplikt och 
preskription. 

BESKRIVNING ANSVARSFÖRSÄKRING 

Ingress 
Beskrivningen av olika moment i en ansvarsförsäkring enligt AB 04 
och ABT 06 tar sikte på den miniminivå som skall vara uppfylld. 

Definitioner 

Byggherre 

Med Byggherre avses den ägare eller brukare av fastighet för vars 
räkning Arbeten utförs. 

Markarbeten 

Med Markarbete avses sprängningsarbete samt övrigt arbete i mark 
eller grund, t ex schaktning, pålning, packning, spontning och 
grävning. 

Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 
Försäkringen avser entreprenadverksamhet och gäller för den 
försäkrade. 

När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen 
är i kraft. Vid miljöskada gäller dessutom att skadan skall ha 
upptäckts under den tid försäkringen är i kraft.  

Anm:  

Beträffande förändring av grundvattennivån, se särskild bestämmelse 
nedan under Miljöskador. 

Var försäkringen gäller   
Försäkringen gäller i Sverige. 

Vad försäkringen gäller för 
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet 

 enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler (produktansvar och 
ansvar för miljöskada inkluderat), 

 enligt allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisation 
inom den försäkrades verksamhetsområde, då dessa avtalats, 



 

 som följer av samordningsansvaret som den försäkrade har till 
följd av att denne utsetts till byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 
kap 6 § arbetsmiljölagen och/eller,  

 som följer av arbetsmiljöansvaret som den försäkrade enligt 3 
kap 7c § arbetsmiljölagen övertagit från Byggherren. 

Åtagande 

Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som 
överstiger avtalad självrisk åtar sig försäkringsbolaget gentemot den 
försäkrade att 

 utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, 

 förhandla med den som kräver skadestånd, 

 föra den försäkrades talan vid rättegång eller 
skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller 
skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs 
att betala och som denne inte kan få ut av motpart eller annan, 

 betala det skadestånd den försäkrade är skyldig att utge. 

Person- och sakskada 

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och 
sakskada. Om försäkringen gör undantag för skada på viss egendom 
eller för viss personskada gäller försäkringen inte heller för 
förmögenhetsskada till följd av den undantagna skadan. 

MiIjöskador 

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för miljöskada under 
förutsättning att fel tillfälligt begåtts eller att fel plötsligt och oförutsett 
uppkommit på byggnad, anläggning eller anordning. Med miljöskada 
avses såväl person- och sakskada som ren förmögenhetsskada enligt 
32 kap miljöbalken (SFS 1998:808) eller andra grannelagsrättsliga 
regler. 

Vid miljöskada genom Markarbeten som består i eller är en följd av 
förändring av grundvattennivån krävs endast att följande 
förutsättningar är uppfyllda för att försäkringen skall gälla: 

 att skadan plötsligt och oförutsett inträffat inom två år efter 
utförandet av Markarbetet, 

 att nödvändiga undersökningar utförts för att före Markarbetets 
genomförande fastställa grundvattennivån, 

 att under Markarbetets gång grundvattennivåns förändringar 
följts samt nödvändiga åtgärder för att förebygga skada vidtagits. 

Undantag 

Böter och viten 

Försäkringen gäller inte för böter eller viten. 

Skada på levererad produkt eller egendom 

Försäkringen gäller inte för 

 skada på produkt eller egendom som den försäkrade levererat 
eller åtagit sig att leverera, 

 kostnad eller skada som uppkommer i samband med 
undersökning, reklamation, borttagande, återtagande, 
återställande, reparation, utbyte eller indragning av levererad 
produkt eller egendom, 



 

 skada som kan avhjälpas genom åtgärdande av fel, brist eller 
defekt hos levererad produkt eller egendom. 

Försäkringen gäller dock för skada på tidigare uppförd, såld eller 
levererad produkt eller egendom om skadan inträffar till följd av att 
den försäkrade 

 fullgör avtal som inte är hänförligt till det tidigare leveransavtalet, 

 utför underhålls- eller servicearbete efter garantitidens utgång. 

Vissa personskador  

Försäkringen gäller inte för personskada orsakad av asbest, 
elektromagnetiska fält, formaldehyd, kvartsdamm, mögel och PCB. 

Bristande prestationsförmåga 

Försäkringen gäller inte för skadeståndsskyldighet som grundas på 
garanti eller utfästelse om skadeståndsskyldighet inte hade förelegat 
utan garantin eller utfästelsen. Försäkringen gäller dock för 
skadeståndsskyldighet som den försäkrade åtagit sig enligt för 
branschen gällande standardavtal.  

Uppsåt och risktagande 

Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade, dess 
företagsledning eller arbetsledning orsakat genom grov vårdslöshet 
eller uppsåt. Försäkringen gäller inte heller för skada som orsakats 
genom handlande eller underlåtenhet som – med hänsyn till 
omständigheterna – inneburit en betydande risk för skadans 
uppkomst. Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa att 
vare sig den försäkrade, dess företagsledning eller arbetsledning har 
varit medveten eller bort vara medveten om skaderisken. 

Med den försäkrade likställs den försäkrades anställda i ledande 
ställning inom företaget eller på platsen. 

Lag, myndighets föreskrift eller beslut 

Försäkringen gäller inte för skada som orsakats genom åsidosättande 
av lag, myndighets föreskrift eller beslut, såvida inte den försäkrade 
kan visa att den försäkrade eller dennes arbetsledning varken haft 
eller borde ha haft kännedom om åsidosättandet. 

Omhändertagen egendom 

Försäkringen gäller inte för skada på egendom 

 som den försäkrade eller för hans räkning annan person hyrt, 
leasat, lånat eller på annat sätt nyttjat, 

 som den försäkrade omhänderhar för att i serie tillverka, 
bearbeta eller ihopsätta, såvida inte skada drabbar enbart 
enstaka exemplar, 

 som den försäkrade eller för hans räkning annan person åtagit 
sig att förvara, tillverka, uppföra eller nedmontera, 

 som den försäkrade eller för hans räkning annan person lyfter 
eller transporterar (sker lyft eller transport utan att särskilt avtal 
härom föreligger, tillämpas undantaget på skadebelopp som 
överstiger 100 000 kr). 

Här avses även kostnader som uppkommer på grund av att 
egendomen måste undersökas, repareras eller bytas ut och att 
ingrepp därvid måste ske i annan egendom. 

 

 



 

Trafik med motordrivet fordon 

Försäkringen gäller inte för skada som omfattas av trafikförsäkring 
vilken tillhandahålls i landet ifråga och som inträffat till följd av trafik 
med motordrivet fordon 

 för vilket trafikskadelagen eller motsvarande tillämplig utländsk 
lagstiftning gäller, 

 när det används inom tävlingsområde,  

när den försäkrade eller någon som denne ansvarar för är ägare, 
brukare eller förare av det motordrivna fordonet. Detta undantag 
tillämpas även om den försäkrade underlåtit att teckna 
trafikförsäkring. 

Luftfartyg, skepp, båtar och liknande 

Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade – eller någon 
för vilken han svarar – är ansvarig för i egenskap av ägare, brukare 
eller förare av 

 luftfartyg, svävare eller hydrokopter, 

 segel- eller maskindrivna skepp och båtar såvitt gäller sakskada 
till följd av kollision med fasta eller flytande föremål, 

 kassuner, pontoner, pontonkranar, mudderverk eller bogserade 
föremål. 

Atomkärnprocess inklusive radon 

Ersättning lämnas inte för skada, vars uppkomst eller omfattning har 
samband med atomkärnprocess, t ex radonskada. 

Rådgivande verksamhet 

Försäkringen gäller inte för skada uppkommen till följd av fel eller 
brist i utredningar, beskrivningar, beräkningar, ritningar, råd eller 
anvisningar som lämnats i yrkesmässigt rådgivande verksamhet 
(konsultuppdrag). 

Arbetsskada 

Försäkringen gäller inte för arbetsskada. 

Byggherreansvar 

Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade kan bli 
ansvarig för i egenskap av Byggherre. 

Dammgenombrott 

Försäkringen gäller inte för skadeståndsskyldighet vars uppkomst 
eller omfattning har direkt eller indirekt samband med genombrott i 
damm, som inte utgör Arbete. 

Säkerhetsföreskrifter 
Den försäkrade skall iaktta 

 de säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsavtalet, 

 de särskilda säkerhetsföreskrifter som försäkringsgivaren under 
pågående avtalstid ålägger den försäkrade. 

Dubbelförsäkring 
Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom 
annan försäkring och finns i denna förbehåll om dubbelförsäkring, 
gäller samma förbehåll för båda försäkringarna. Ansvarigheten 
fördelas då mellan försäkringarna på sätt som anges i tillämplig 
försäkringsavtalslag. För vissa fall av dubbelförsäkring tillämpas 



 

fördelning i enlighet med en mellan försäkringsbolagen träffad 
dubbelförsäkringsöverenskommelse. 

Försäkringsbelopp 
Försäkringsbeloppet är minst 200 prisbasbelopp. 

För vissa i villkoren beskrivna fall kan särskilda 
ersättningsbegränsningar gälla. 

Kan skada som omfattas av ansvarsförsäkringen även ersättas över 
Allriskförsäkringens skydd för Befintlig egendom ligger 
försäkringsbeloppet för Befintlig egendom inom försäkringsbeloppet 
för ansvarsförsäkringen.  

Självrisk 
Vid varje skada dras en självrisk från de sammanlagda kostnaderna 
för skadestånd inklusive ränta, utredning, förhandling, rättegång, 
skiljemannaförfarande och räddningsåtgärd. 

För vissa skador eller skadehändelser tillämpas förhöjd självrisk. 
Grundsjälvrisken får dock inte överstiga tre prisbasbelopp. 

Allmänna bestämmelser och föreskrifter 
Försäkringsvillkoren innehåller allmänna bestämmelser och 
föreskrifter angående bl a försäkringstiden, premiebetalning, 
upplysningsplikt, riskökning, skadereglering, räddningsplikt och 
preskription. 

 



 

Figur 1 Exempel på försäkringsbevis 


