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Det juridiska perspektivet
När snittytan mellan byggsektorns parter ändrar 
sig – hur säkrar man att de juridiska avtalen 
hänger med och möter eventuella nya behov?



Hur används en arkitekts modell idag?



Fördelarna med att använda modellen under projektets alla 
skeden

• Kostnadsbesparing för hela projektet, både
projektering och produktion

• Effektivare projekteringsproces med mindre risk 
för fel

• Tydliggör och ökar förståelsen i alla skeden

• Ökat samarbete mellan beställare, consult, 
entreprenör och förvaltningsorganisationen

• Säkrare förfrågningsunderlag för entreprenaden



Vad ska man tänka på när man träffar avtal med konsult och 
entreprenör?

• Modellen ska förädlas genom alla skeden

• Definiera behörigheter och tillgång till 
modellfiler/projektinformation

• Kompetenskrav

• Spårbarheten av digitala handlingar

• Hur ska modellen statusmärkas

• Överinformation



Vad ska man tänka på när man träffar avtal med konsult och 
entreprenör?

• Konsekvent digital arbetssätt

• Ansvar uppdatering modell

• Vem upprätthåller teknisk funktion

• Reglera nyttjanderätten till modell under alla 
skeden

• Ta fram en ekonomisk ersättningsmodell



Allmänt om BIM-kompetens

Som exempel på skrivning under AFC.3/AFD.3 
Organisation kan anges följande: 

”Organisationen hos entreprenören bör kunna ta 
emot och hantera modellformatet IFC som 
bygghandlingar.”



Format för entreprenörens leverans av handlingar

Som exempel på skrivning under 
AFC.242/AFD.242 kan anges följande: 

”Entreprenör ska tillhandahålla samtliga 
handlingar i digitalt format. Det digitala formatet 
ska vara behandlingsbart (där uppdateringar kan 
behövas göras under förvaltningstiden). 
Modellfiler ska alltid levereras i det öppna 
neutrala formatet IFC.” 



Överinformation

Som exempel på skrivning under AFC.1/AFD.1 
Omfattning kan anges följande: 

” Egenskaper i objektsmodell beskriver objekten 
och finns i egenskapsuppsättning (property set) 
som heter ”BIP”. Den information som är 
kravställd och kontrollerad i projekteringen anges 
under BIP för alla 3D-objekt. Det är endast 
egenskaper angiven i BIP som anger omfattningen 
och som entreprenören ska hämta informationen 
ifrån.” 



Uppgifter från entreprenören avseende relationshandlingar

”Entreprenören ska leverera underlag för relation via 
gemensamt digitala ärendehanteringssystem.” 

”Entreprenören ska kontinuerligt registrera avvikelser från 
handling, underlag för relation, i digitalt ärendesystem 
kopplat till underlaget.”

”Under garantitiden åligger det entreprenören vid 
avhjälpande av fel att kontinuerligt registrera avvikelser 
från //underlag till relation//relationshandling// via 
gemensamt digitalt ärendehanteringssystem.”



Nyttjanderätt till modellen vid upphandling av konsult

“Med tillägg till ABK 09 kap 7 § 1 gäller följande.  

Beställaren har, om inte annat avtalats, rätt att 
använda och kopiera redovisat uppdragsresultat 
endast för det med uppdraget avsedda 
ändamålet. Nyttjanderätten som anges häri 
innefattar en rätt för beställaren att inom ramen 
ändamålet upplåta en begränsad rätt att nyttja 
uppdragsresultatet till annan konsult eller 
entreprenör, dock endast i den mån det är 
nödvändigt för sådan part att uppfylla de 
åtaganden parten har med avseende på det 
projekt av vilket ändamålet utgör en naturlig del.” 



Nyttjanderätt till modellen vid upphandling av totalentreprenör

Exempel på hur frågan om nyttjanderätt kan 
regleras

”Det åligger Beställaren att tillse att 
Entreprenören har rätt att i den omfattning som 
krävs för entreprenadens utförande nyttja tredje 
parts uppdragsresultat. Sådant uppdragsresultat 
får inte användas av Entreprenören för annat 
ändamål än de åtaganden som Entreprenören har 
enligt entreprenadavtalet.” 



Det juridiska perspektivet
Hur kan man reglera ansvaret för modellbaserat 
information?



Är det någon skillnad juridiskt mellan ritning och 3D-modell?



Utnyttja digitaliseringens 
fördelar bättre – var inte 
rädd för juridiken! 



Vem är ansvarig för uppgifter i digital modell?

AB 04/ABT 06 Kap 1 § 6



Mängduppgifter från modell

Förslag på text i AF-del: 

” Mängder redovisas i mängdförteckningar. 
Mängder är exporterade direkt ur objektsmodell. 
Beställaren svarar för riktigheten av redovisade 
mängder.” 



RANGORDNINGSREGELN



EXEMPEL PÅ RANGORDNING AV KONTRAKTSHANDLINGAR
Med ändring av AB 04 kap 1 § 3 gäller följande.

Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i följande ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen 
föranleder annat.

1. Kontrakt

2. Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter

3. AB 04

4. Beställning

5. Anbud

6. Särskilda mät- och ersättningsregler

7. À-prislista eller prissatt mängdförteckning

8. Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgivandea

9. Administrativa föreskrifter

10. Ej prissatt mängdförteckningar

11. Beskrivningar

12. Leveransspecifikation

13. Objektsmodell

14. Övriga handlingar

Med ändring av AB 04 kap 1 § 3 gäller följande.

Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i följande ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen 
föranleder annat.

1. Kontrakt

2. Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter

3. AB 04

4. Beställning

5. Anbud

6. Särskilda mät- och ersättningsregler

7. À-prislista eller prissatt mängdförteckning

8. Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgivande

9. Administrativa föreskrifter

10. Ej prissatt mängdförteckningar

11. Beskrivningar

12. Leveransspecifikation

13. Objektsmodell

14. Ritningar

15. Övriga handlingar ” 



SBUF projekt Avtalsjuridik för digitala modeller 
Checklista med bilagor

https://www.bimalliance.se



Nationella Riktlinjer – Livscykelinformation för byggd miljö

Hjälpmedel för att ta fram krav och anvisningar 
för digitala informationsleveranser.
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