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YTTRANDE 

Mål T 4187-18 
Ludvika kommun ./. NCC Sverige AB et v.v. 

Med hänvisning till tingsrättens föreläggande, aktbilaga 101, får vi i egenskap av 

ombud för Ludvika kommun inkomma med yttrande och anföra följande. 

Till detta yttrande hör Bilaga K36 – K39. Begrepp och förkortningar har samma in-

nebörd som i tidigare skrifter.  

Yttrandet sammanfattar vad Ludvika tidigare har anfört i målet samt kompletterar 

Ludvikas inställning vad avser de utförandefel som förekommer i den icke omlagda 

delen av ledningen.   
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Sammanfattning 

Den i detta mål aktuella vattenledningen avser att säkerställa dels Ludvikas behov av 

reservvatten för VA-kollektivet, dels Spendrup Bryggeris behov av produktvatten.  

NCC:s åtagande har varit att i enlighet med en av Ludvika tillhandahållen projekte-

ring förlägga en ca 13 km lång vattenledning. Denna ledning har underkänts vid prov-

tryckning och aldrig kunnat tas i drift. NCC har alltsedan provtryckningarna av GAP-

ledningen misslyckades hävdat att ledningens otäthet skulle bero på brister i Ludvi-

kas projektering. NCC har aldrig förmått att precisera dessa påstådda brister. 

I december 2015 åtog sig NCC att lägga om ledningen. Ett åtagande som NCC inte 

fullföljde. Ca 9,2 km av ledningen är fortfarande icke omlagd.  

Vid kontroll av den av NCC omlagda delen av ledningen framkom att den ursprung-

liga läggningen var behäftad med ett betydande antal allvarliga utförandefel. Ludvika 

har numera genom en nyligen slutförd utredning kunnat kontrollera även den ur-

sprungliga läggningen i den icke omlagda delen av ledningen. 

Ludvikas utredning bekräftar att NCC inte har iakttagit de krav på noggrannhet och 

omsorg som erfordras vid läggningen av GAP-rör.  

Vid de fyra TV-inspektioner som har utförts har totalt 13 954 m filmats, varvid 417 

fel på ledningen noterats. Detta motsvarar i genomsnitt ett fel var 33:e meter på de 

filmade sträckorna.  

Särskilt anmärkningsvärt är att det på tre sträckor saknas rör om ca 10 m, 3 - 4 m 

respektive ca 12 m. Vidare förekommer rörkollapser, hål eller sprickor i ledningen, 

inläckage, inträngande tätningar i rör, grus eller sten inklämt i packningar, rör som 

nästan eller helt är hoptryckta mot varandra, ytskikt som har släppt, skador som visar 

att ledningen har körts på av en padda eller en stamp liksom stora stenar i resterande 

fyllning.  

Dessa förhållanden bekräftar att det saknas samband mellan den otäta ledningen och 

Ludvikas projektering. Skälet till att ledningen aldrig kunnat tas i bruk beror uteslu-

tande på de omfattande utförandefel som NCC ansvarar för.  
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Fotografi 1: Ett exempel där ett rör saknas. 
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Fotografi 2: Ett exempel där vatten läcker ut ett skadat rör. 
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Fotografi 3: Ett exempel där kringfyllning saknas och där röret har flera skador.  
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1 YRKANDEN 

1.1 Ludvika yrkar i första hand att tingsrätten ska förplikta NCC att till Lud-

vika utge ett kapitalbelopp om 280 234 987 kr inklusive mervärdesskatt, 

varav ett belopp om 17 603 287 kr avser mervärdesskatt1, jämte ränta 

enligt 4 och 6 §§ räntelagen på 100 269 000 kr från den 20 maj 2017, på 

18 382 650 kr från den 5 januari 2018 och på resterande 161 583 337 kr 

från dagen för delgivning av stämningsansökan, allt till dess betalning 

sker. 

1.2 För det fall tingsrätten skulle finna att NCC hade rätt att den 13 april 2017 

häva Kontraktet, yrkar Ludvika i andra hand att tingsrätten ska förplikta 

NCC att till Ludvika utge ett kapitalbelopp om 150 139 038 kr inklusive 

mervärdesskatt, varav ett belopp om 17 603 287 kr avser mervärdesskatt, 

jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen på 90 799 150 kr från den 20 maj 

2017 och på resterande 59 339 888 kr från dag för delgivning av stäm-

ningsansökan, allt till dess betalning sker. 

1.3 Vidare yrkas, vid bifall till Ludvikas andrahandsyrkande, ränta enligt 2 

och 5 §§ räntelagen på 2 958 517 kr från den 27 maj 2013, på 54 383 kr 

från den 10 juni 2013, på 5 875 000 kr från den 10 juni 2013, på 

221 100 kr från den 20 juni 2013, på 251 674 kr från den 12 juli 2013, på 

272 053 kr från den 15 juli 2013, på 5 250 000 kr från den 19 juli 2013, 

på 5 000 000 kr från den 19 augusti 2013, på 6 250 000 kr från den 20 

augusti 2013, på 4 250 000 kr från den 18 september 2013, på 

3 495 404 kr från den 11 november 2013, på 2 118 750 kr från den 5 de-

cember 2013, på 633 239 kr från den 10 januari 2014, på 1 625 000 kr 

från den 4 februari 2014, på 446 250 kr från den 13 februari 2014, på 

5 877 kr från den 14 februari 2014, på 494 045 kr från den 21 februari 

2014, på 907 561 kr från den 19 mars 2014, på 2 476 kr från den 10 april 

 

1 Samtliga övriga belopp i denna inlaga är angivna exklusive mervärdesskatt såvida inte annat 
uttryckligen anges.  



 10 (144) 

 

2014, på 11 427 271 kr från den 12 april 2017 och på 17 810 kr från den 

19 maj 2017, allt till och med dag för delgivning av stämningsansökan. 

1.4 Ludvika yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som kom-

mer att anges senare. 

2 INSTÄLLNING TILL GENKÄROMÅLET 

2.1 Ludvika bestrider NCC:s genkäromål. Det yrkade beloppet vitsordas inte 

som skäligt i sig. Sättet att beräkna ränta vitsordas. 

2.2 Ludvika yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som kom-

mer att anges senare. 

3 GRUNDER AVSEENDE HUVUDKÄROMÅLET 

3.1 Allmänt 

3.1.1 Parterna har den 26 juni 2012 ingått ett entreprenadkontrakt, (”Kontrak-

tet”), enligt vilket NCC har åtagit sig att åt Ludvika utföra en ny vatten-

ledning mellan Östansbo vattentäkt i Ludvika och Parkskolan i Gränges-

berg, (”Entreprenaden”). 

3.1.2 Kontraktssumman enligt Kontraktet uppgår till 55 705 000 kr och avser 

fast pris med mängdreglering. 

3.1.3 Ludvika har erlagt ett belopp om 70 413 149 kr till NCC avseende Ent-

reprenaden. 

3.1.4 Enligt parternas överenskommelse skulle Entreprenaden ha varit färdig-

ställd och tillgänglig för slutbesiktning senast den 29 november 2013 

(fredagen i vecka 48). 

3.1.5 Entreprenaden har inte godkänts vid slutbesiktning. Till följd av att 

NCC:s utförande avviker från projekteringen och rörleverantörens anvis-

ningar är ledningen inte tät. Till följd av NCC:s arbetsutförande har led-

ningen även åsamkats skador.  
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3.1.6 Den 10 december 2015 meddelade NCC Ludvika att bolaget hade beslu-

tat att lägga om ledningen i dess helhet. NCC förbehöll sig rätt till ersätt-

ning för omläggningen, dvs. rätteligen felavhjälpandet, enligt AB 04 kap. 

5 § 17 st. 5 (rimligen avsåg NCC st. 4 i den aktuella bestämmelsen) för 

det fall det slutligen skulle visa sig att NCC:s arbeten inte var behäftade 

med fel. NCC framställde inte något ytterligare förbehåll. Detta innebär 

att NCC inte förbehöll sig rätten att häva Kontraktet till följd av påstådda 

brott mot den s.k. Ludvikaöverenskommelsen, valet av besiktningsman 

eller genomförandet av slutbesiktning.  

3.1.7 Under slutet av december 2016 avbröt NCC framdriften av felavhjälpan-

det. Som skäl för detta uppgav NCC förekomst av läckor på de omlagda 

ledningssträckorna TK03 och TK05 samt att den omlagda lednings-

sträckan TK20 inte uppnådde avtalat provtryckningsresultat. NCC angav 

att bolaget bedömde det oansvarigt att fortsätta framdriften av felavhjäl-

pandet före det att orsakerna till läckorna var fastställda. I stället avsåg 

NCC att bedriva fortsatt läcksökning. 

3.1.8 Den 10 mars 2017 meddelade NCC Ludvika att bolaget avbröt arbetena 

med hänvisning till AB 04 kap. 8 § 2 p. 1 och kap. 8 § 3. Avbrytandet av 

arbetena, vilket skulle pågå under maximalt en månad, inleddes mån-

dagen den 13 mars 2017.  

3.1.9 NCC framställde den 13 april 2017 en hävningsförklaring beträffande 

Kontraktet. NCC:s hävning saknar rättslig grund. 

3.1.10 Ludvika saknar ekonomiskt utrymme att färdigställa ledningen före det 

att föreliggande tvist med NCC har bilagts. 

3.1.11 Med anledning av vad som numera har framkommit rörande den icke 

omlagda delen av ledningen gör Ludvika gällande att NCC har gjort sig 

skyldig till grov illojalitet i avtalsförhållandet med Ludvika. NCC har se-

dan våren 2014 gjort gällande att ledningens otäthet skulle bero på fel i 

Ludvikas projektering när det rätta förhållandet är att NCC har avlämnat 

en ledning med allvarliga utförandefel som bl.a. saknar rör på de tre 
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sträckor. Det kan uteslutas att de av NCC:s anställda som återfyllde led-

ningsgraven trots att rör saknades gjorde detta av förbiseende. Tvärtom 

måste detta ha varit en medveten åtgärd av NCC:s anställda.   

3.2 Särskilt gällande förstahandsyrkandet 

3.2.1 NCC:s arbetsutförande avviker från den av Ludvika tillhandahållna pro-

jekteringen och av Ludvika lämnade anvisningar. Entreprenaden är be-

häftad med omfattande utförandefel. Som en konsekvens av dessa utfö-

randefel är ledningen inte tät. Detta förklarar varför det vid provtryckning 

inte har varit möjligt att uppnå avtalat tryck. 

3.2.2 Den enda del av GAP-ledningen där NCC:s arbetsutförande till fullo har 

följt Ludvikas projektering och anvisningar är en sträcka om 3 636 m, 

som NCC utförde inom ramen för bolagets felavhjälpande. På denna 

sträcka och enbart där är GAP-ledningen tät och uppnår avtalat tryck. 

NCC har därför inte avlämnat Entreprenaden i ett kontraktsenligt skick. 

3.2.3 Ledningen är förlagd i mark och inte möjlig att undersöka och kontrollera 

utan att ledningen friläggs. NCC:s egenkontroll stämmer inte med verk-

liga förhållanden och det är därför inte möjligt att utifrån egenkontrollen 

få kännedom om var på den icke omlagda ledningssträckan som utföran-

defel förekommer. Utförandefelen förekommer dessutom med mycket 

hög frekvens eller ett fel var 33:e meter på filmade sträckor.   

3.2.4 Mot denna bakgrund är det enda möjliga felavhjälpandet avseende den 

icke omlagda ledningssträckan att även denna, lika med NCC:s besked 

den 10 december 2015, i dess helhet läggs om i enlighet med Ludvikas 

projektering och anvisningar. En sådan omläggning krävs för att sätta 

ledningen i ett kontraktsenligt skick. Till följd av en sådan omläggning 

skulle även de fel som påtalades vid slutbesiktningen samtidigt bli av-

hjälpta.  

3.2.5 NCC har i skrivelse den 15 januari 2017 meddelat Ludvika att NCC inte 

avser att avhjälpa felen i Entreprenaden. Därmed har Ludvika rätt till er-
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sättning från NCC med ett belopp som motsvarar kostnaden för att låta 

avhjälpa dessa fel i egen regi på NCC:s bekostnad. 

3.2.6 Kostnaden för att avhjälpa felen i Entreprenaden understiger inte 

110 000 000 kr. 

3.2.7 Av Kontraktet följer att Ludvika är berättigat till förseningsvite med 1 % 

av kontraktssumman per vecka som kontraktstiden, eller den ändrade tid 

som ska gälla för färdigställandet, överskrids. Varje veckas försening 

medför således ett förseningsvite om (55 705 000 x 0,01=) 557 050 kr.  

3.2.8 Ludvika vidgår att NCC har haft rätt till tidsförlängning enligt AB 04 

kap. 4 § 3 p. 1 med totalt 71 arbetsdagar avseende åtgärder under felav-

hjälpandet.  

3.2.9 Entreprenaden var inte färdigställd vid hävningstidpunkten, den 13 april 

2017. Vite beräknat från den avtalade färdigställandetidpunkten till tid-

punkten för hävningen uppgår, med beaktande av NCC:s rätt till tidsför-

längning enligt ovan, till 90 799 150 kr. 

3.2.10 NCC:s hävning av Kontraktet var obefogad. Därmed ska förseningsvite 

utgå som om Kontraktet inte hade hävts, dvs. till dess att Entreprenaden 

hade kunnat godkännas vid slutbesiktning.  

3.2.11 Skulle tingsrätten finna att förseningsvite inte ska utgå efter hävningstid-

punkten, har Ludvika i anledning av NCC:s obefogade hävning rätt till 

skadestånd med ett belopp motsvarande det förseningsvite som skulle ha 

utgått under ovan angiven period. 

3.2.12 Det skulle ha tagit Ludvika åtminstone 111 veckor från hävningstidpunk-

ten att färdigställa Entreprenaden om Ludvika hade haft ekonomisk möj-

lighet därtill, vilket motsvarar ett vite om 61 832 550 kr.  

3.2.13 Ludvikas fordran på NCC uppgår sammanlagt till 262 631 700 kr, varav 

110 000 000 kr avser ersättning för avhjälpandekostnader, 90 799 150 kr 

förseningsvite fram till hävningstidpunkten och 61 832 550 kr förse-

ningsvite för tidpunkten efter hävningen. Till detta kommer ersättning för 
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mervärdesskatt om 17 603 287 kr, vilket summerar till 280 234 987 kr, 

motsvarande det kapitalbelopp som Ludvika yrkar i första hand. 

3.3 Särskilt gällande andrahandsyrkandet 

3.3.1 Vid hävning av ett entreprenadkontrakt ska entreprenören gottskrivas 

värdet av Entreprenaden vid hävningstidpunkten och beställaren ska 

gottskrivas utförda betalningar, se AB 04 kap. 8 § 5. 

3.3.2 Värdet av Entreprenaden per den 13 april 2017 har beräknats till 

28 676 548 kr. Ludvika har, som anförts ovan, erlagt 70 413 149 kr till 

NCC. 

3.3.3 Även om tingsrätten skulle finna att NCC:s hävning av Kontraktet var 

befogad har Ludvika rätt till återbetalning av mellanskillnaden mellan 

Entreprenadens värde och utförda betalningar, motsvarande (70 413 149 

- 28 676 548 =) 41 736 601 kr. 

3.3.4 Entreprenaden var inte färdigställd vid hävningstidpunkten, dvs. den 

13 april 2017. Vite beräknat från den avtalade färdigställandetidpunkten 

till tidpunkten för hävningen uppgår, med beaktande av NCC:s rätt till 

tidsförlängning, till 90 799 150 kr. 

3.3.5 Mot denna bakgrund har Ludvika således en fordran på NCC om 

132 535 751 kr, varav 41 736 601 kr avser återbetalning av utförda be-

talningar överstigande Entreprenadens värde vid hävningstidpunkten och 

90 799 150 kr avser förseningsvite t.o.m. hävningen. Till detta kommer 

ersättning för mervärdesskatt om 17 603 287 kr, vilket summerar till 

150 139 038 kr, motsvarande det kapitalbelopp som Ludvika yrkar i 

andra hand. 

3.4 Särskilt rörande mervärdesskatt och ränta 

3.4.1 De belopp som Ludvika yrkar i huvudkäromålet avser med 17 603 287 kr 

mervärdesskatt. Detta gäller såväl förstahandsyrkandet som andrahands-

yrkandet. 
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3.4.2 Ludvika har yrkat avdrag för ingående mervärdesskatt med sammanlagt 

17 603 287 kr såvitt avser den ersättning som Ludvika har utgett till NCC 

avseende Entreprenaden.  

3.4.3 Ett bifall till Ludvikas talan innebär att den ersättning som NCC har upp-

burit för Entreprenaden reduceras och att NCC blir skyldigt att återbetala 

uppburen ersättning. Ett anspråk på återgång av ersättning som har inne-

fattat mervärdesskatt omfattar även anspråk på återbetalning av den mer-

värdesskatt som belöper sig på ersättningen, se NJA 2014 s. 1006. Tvis-

ten har sin grund i ett avtal mellan parterna om ersättning för utförda 

tjänster. Mervärdesskatt har ingått i det avtalade priset och ingår i det 

belopp som ska återbetalas vid ett bifall till Ludvikas talan. Ludvika yr-

kar därför återbetalning av erlagd mervärdesskatt på den till NCC utgivna 

entreprenadsumman.  

3.4.4 Vid bifall till Ludvikas talan blir kommunen skyldig att redovisa den ti-

digare avdragna mervärdesskatten till Skatteverket eftersom detta medför 

att priset för Entreprenaden reduceras. 

3.4.5 Av Skatteverkets ställningstagande den 19 oktober 2009, dnr 

131709491-09/111, följer att återbetalningsskyldighet uppkommer även 

om Ludvikas betalningsskyldighet gentemot NCC skulle reduceras till 

följd av att NCC förpliktas att utge förseningsvite till Ludvika. Skatte-

verkets uppfattning är att ersättningar som justeras i enlighet med vad 

som följer av ett ingånget avtal påverkar beskattningsunderlaget oavsett 

hur parterna betecknar underlagen för justeringarna. 

3.4.6 Ränta på de betalningar som ska återgå yrkas från respektive dag för ut-

betalning från Ludvika till NCC. Ränta enligt 2 § och 5 § räntelagen utgår 

även på den del av betalningarna som avser mervärdesskatt, se NJA 

2014 s. 1006. 
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4 GRUNDER AVSEENDE GENKÄROMÅLET 

4.1 NCC:s förstahandsgrund - värdet avseende utförda arbeten 

4.1.1 NCC:s hävning är obefogad. Parternas avtalsförhållande är därför inte 

avvecklat genom den obefogade hävningen. Av AB 04 kap. 8 § 2 följer 

att NCC:s hävning omfattade de arbeten som vid tidpunkten för häv-

ningen återstod för NCC att utföra i Entreprenaden. För de arbeten som 

hade utförts av NCC vid hävningstidpunkten medför hävningen ingen 

förändring av NCC:s avtalsenliga skyldigheter enligt Kontraktet. Häv-

ningen påverkade inte omfattningen av NCC:s skyldighet att avhjälpa fel 

i den av NCC utförda delen av Entreprenaden.  

4.1.2 AB 04 kap. 8 reglerar inte vad som ska gälla vid en obefogad hävning. 

Som framgår av NJA 2014 s. 960 ska parternas avtalsförhållande då av-

vecklas som om detta enbart hade reglerats av dispositiv rätt. Till följd 

av detta saknar NCC efter den obefogade hävningen rätt till ersättning 

utöver värdet av utförd del av Entreprenaden vid tidpunkten för den obe-

fogade hävningen samtidigt som Ludvika ska försättas i samma situation 

som skulle ha gällt om NCC kontraktsenligt hade fullföljt Entreprenaden 

och avlämnat denna utan några kvarstående fel. 

4.1.3 Även om tingsrätten skulle finna att NCC:s hävning var befogad omfattar 

NCC:s hävning endast de vid hävningen återstående arbetena. Ludvika 

hävdar att värdet av utförd del av Entreprenaden inte överstiger 

28 676 548 kr. Ludvika bestrider att Entreprenaden skulle vara värd de 

162 603 825 kr som NCC gör gällande. Entreprenaden har således ett 

lägre värde än det belopp som Ludvika redan har utgivit till NCC. 

4.1.4 Den icke omlagda delen av ledningen saknar värde då den på grund av 

omfattande utförandefel inte är möjlig att ta i bruk. Den måste därför först 

läggas om i dess helhet.  
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4.2 NCC:s andrahandsgrund – värdet avseende utförda arbeten och 

skadestånd 

4.2.1 NCC:s hävning är obefogad. Parternas avtalsförhållande är därför inte 

avvecklat genom den obefogade hävningen. Ludvika hänvisar till p. 4.1.1 

ovan. 

4.2.2 Eftersom NCC:s hävning är obefogad saknar NCC rätt till skadestånd 

enligt AB 04 kap. 8 § 7. Ludvika hänvisar därvid till p. 4.1.2 ovan.  

4.2.3 AB 04 kap. 8 § 7 ger inte NCC rätt till ytterligare ersättning för utförda 

arbeten än vad som följer av reglerna rörande värdering i AB 04 kap. 8 

§ 5. Detta innebär att NCC inte kan tillgodoräknas ett högre belopp än 

28 676 548 kr avseende utförd del av Entreprenaden, dvs. ett lägre belopp 

än vad Ludvika har utgivit till NCC.  

4.3 NCC:s tredjehandsgrund – ersättning för utförda arbeten enligt 

kontrakt 

4.3.1 NCC har inte rätt till ytterligare ersättning från Ludvika. Skulle NCC:s 

hävning bedömas som obefogad har Ludvika en betydande fordran på 

NCC.  

4.3.2 Ludvika hänvisar i denna del till den talan som Ludvika för i huvudkäro-

målet. 

5 UPPHANDLING OCH KONTRAKT 

5.1 Ludvika upprättade år 2012 ett förfrågningsunderlag rörande upphand-

ling av en vattenledning från Östansbo vattenverk i Ludvika till Parksko-

lan i Grängesberg. 

5.2 Syftet med det projekt där Entreprenaden ingick var att tillskapa infra-

struktur dels för vattenförsörjning av Spendrups Bryggeri AB:s, 

(”Spendrups”), produktion i Grängesberg, dels för reservvattenförsörj-

ning för Grängesbergs samhälle. 
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5.3 Entreprenaden omfattar totalt ca 12 120 m rör av glasfiberarmerad plast, 

(”GAP-rör”) och ca 1 320 m ledning av polyeten (”PE-ledning”). Led-

ningssträckan är ca 13,4 km och höjdskillnaden mellan Östansbo vatten-

verk och Parkskolan i Grängesberg är drygt 140 m. 

5.4 Entreprenaden upphandlades som en utförandeentreprenad enligt AB 04.  

5.5 NCC lämnade den 10 maj 2012 anbud på Entreprenaden. Ludvika beslu-

tade därefter att tilldela NCC kontraktet.  

5.6 Kontraktet undertecknades den 26 juni 2012 och bifogas i för målet rele-

vanta delar som Bilaga K1.  

5.7 Den ledning som NCC skulle utföra var enligt förfrågningsunderlaget ca 

13,2 km lång. Enligt de relationsritningar som redovisats vid provtryck-

ningen uppgick ledningssträckan slutligen till ca 13 440 m. Ledningen 

skulle utföras i olika sektioner. Till underlättande av förståelsen för tvis-

ten biläggs en karta med ledningssträckan uppdelad i dess olika sekt-

ioner, Bilaga K2. 

5.8 De olika ledningssektionerna gavs inte samma beteckningar vid prov-

tryckningarna under den ursprungliga läggningen (TK1 – TK12) som vid 

provtryckningarna under felavhjälpandet (TK01 – TK20). Förhållandet 

mellan de olika beteckningarna redovisas i nedanstående tabell samt 

finns markerade på kartan i Bilaga K17. De i tabellen grönmarkerade 

sträckorna har med godkänt resultat blivit föremål för NCC:s felavhjäl-

pande.  
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5.9 Ludvika har inte någon erinran mot vad NCC har anfört under punkten 6 

i svaromålet, aktbilaga 26. Den omständigheten att Entreprenaden utför-

des som en utförandeentreprenad har emellertid inte befriat NCC från 

skyldigheten att utföra arbetena i enlighet med Ludvikas projektering och 

rörleverantörens anvisningar och inte heller från de skyldigheter att ut-

föra arbetet fackmässigt som följer av AB 04 kap. 2 § 1. Det har därvid 

åvilat NCC att iaktta den av NCC utvalde rörleverantörens anvisningar 

till den del arbetsutförandet inte följde bygghandlingarna. I den utsträck-

ning som NCC vid utförandet av Entreprenaden har underlåtit att efter-

leva t.ex. monteringsanvisningar och andra anvisningar från materialle-

verantörer har NCC brustit i kravet på fackmässighet. Även om det är 

fråga om en utförandeentreprenad ansvarar alltså NCC för utebliven 

2013-2014 2016-2017

Etapp Längdmätning (m)
Provtrycknings

sträcka
Provtrycknings

sträcka Material
A 0-697 TK1 TK01 GAP
A 697-1235 TK2 TK02 PE
B 0-662 TK03 GAP
B 662-1193 TK04 GAP
B 1193-1643 TK05 GAP
B 1643-1981 TK06 GAP
C 0-181 TK07 GAP
C 181-480 TK08 GAP
C 480-728 TK09 GAP
C 728-1547 TK10 GAP
C 1547-2019 TK11 GAP
D 0-778 TK12 PE
D 778-1543 TK13 GAP
D 1543-1975 TK14 GAP
E 0-853 TK15 GAP
E 853-1707 TK16 GAP
F 0-936 TK17 GAP
F 936-1874 TK18 GAP
G 0-900 TK19 GAP
G 900-1491 TK20 GAP
H 0-317 TK21 GAP
H 317-897 TK22 GAP
H 897-1162 TK23 GAP

TK9

TK12

TK3

TK4

TK5/TK6

TK7

TK8
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funktion om den uteblivna funktionen är en följd av att NCC:s utförande 

avviker från entreprenadhandlingarna eller från kravet på fackmässighet.  

6 NÄRMARE OM PROJEKTERINGEN  

6.1 Allmänt 

6.1.1 Projekteringen utfördes på Ludvikas uppdrag av Simon Johnston AB 

som projekt- och projekteringsledare i samarbete med ett flertal under-

konsulter som Structor Dalarna AB, ÅF, Sweco Infrastructure AB och 

Bloms Ingenjörsbyrå, som numera har uppgått i WSP. Flera ledande tek-

niska konsultbyråer var således anlitade för projekteringen. 

6.1.2 Sweco anlitades av Spendrups under ledningens projektering. Därutöver 

deltog Sweco som underkonsult till Simon Johnston AB. Sweco svarade 

då för geotekniken för servisledning. Denna servisledning är belägen på 

Spendrups fastighet och förbinder Ludvikas ledningssystem med bruka-

rens, dvs. Spendrups. I huvudsak lämnade Sweco synpunkter på utform-

ningen av förfrågningsunderlaget. Därutöver har Sweco på uppdrag av 

Ludvika avgivit PM avseende geoteknisk kontroll den 15 februari 2012, 

Bilaga K23. 

6.1.3 NCC:s påstående att Sweco skulle ha valt att hoppa av projektet är därför 

felaktigt. Sweco motsatte sig inte valet av GAP-rör och ansåg att förfråg-

ningsunderlaget var fullt godtagbart, med hänsyn bl.a. till de utbildnings-

insatser rörande läggning av GAP-rör som skulle genomföras inom ra-

men för Entreprenaden. Ludvika har inte handlat upp Sweco för bygg-

ledning av Entreprenaden. Sweco har följaktligen inte avböjt något så-

dant uppdrag. 

6.1.4 I anledning av den kritik som NCC framförde under framdriften lät Lud-

vika den 11 november 2013 reservationsvis framställa en reklamation till 

Simon Johnston AB, se Bilaga K33. Denna reklamation framställdes med 

hänsyn till den reglering rörande skriftlighetskrav och frist för reklamat-

ion som återfinns i ABK 09. Reklamationen framställdes under pågående 
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framdrift av Entreprenaden och före det att Ludvika lät kvalitetsgranska 

projekteringen. Mot bakgrund av vad som framkom under kvalitets-

granskningen har Ludvika inte följt upp reklamationen och inte heller 

framställt något beloppsmässigt krav. Av reklamationen framgår att Lud-

vika avser att bestrida NCC:s påståenden. Några andra reklamationer har 

inte förekommit.  

6.2 Val av rörmaterial 

6.2.1 Ett grundläggande krav från Spendrups var att det vatten som transport-

eras i ledningen inte skulle behöva kloreras eller UV-bestrålas. Ludvika 

hade därför anledning att ställa höga krav på diffusionstäthet, avsaknad 

av risk för föroreningar, höga tryck samt lång livslängd.  

6.2.2 Av dessa skäl uteslöt Ludvika en projektering med mellanpumpstationer. 

Användning av mellanpumpstationer skulle medföra mellanlagring av 

vatten, vilket i sin tur skulle medföra risk för föroreningar, längre uppe-

hållstid (äldre vatten), högre anläggningskostnader och avsevärt högre 

driftskostnader. Den mellanpumpstation i Skeppmora som NCC hänvisar 

till uteslöts redan under år 2009 i en förstudie. Den stora höjdskillnaden 

och ledningens längd krävde tryck i tryckklass PN 16, PN 20 och PN 25. 

Vid dessa höga tryckklasser var GAP-rör ett lämpligt val av rörmaterial.  

6.2.3 En GAP-ledning består av sammanfogade rör där packningar monteras 

vid sammanfogningarna. En korrekt monterad packning utförd enligt 

NCC:s rörleverantörs läggningsanvisningar läcker inte. Däremot riskerar 

ett icke fackmässigt montage av packningar att medföra läckage, oavsett 

rörmaterial. 

6.2.4 PE-ledning valdes på de sträckor där det bedömdes kunna föreligga risk 

för högt grundvatten. På sträckan A förlades PE-ledningen i myrmark där 

vattnet nådde upp till markytan. Skälet till valet av PE-ledning i detta 

avseende var främst att PE-rör är lättare att lägga vid vattensjuka förhål-

landen. Eftersom risken för petroleumläckage från skogsmaskiner etc. 

bedömdes som liten på dessa sträckor förelåg det inget hinder mot att 
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lägga PE-rör. Det föreligger däremot inte något hinder i sig mot att an-

vända GAP-rör i vattendrag eller som sjöledning. Såväl i Norge som i 

Sverige har GAP-rör lagts i olika vattendrag. 

6.2.5 NCC hänvisar till att trycket i en vattenledning normalt skulle uppgå till 

mellan 4 – 10 bar. Denna uppgift avser normala ledningsnät för dricks-

vatten. Den nu aktuella ledningen är en överföringsledning där trycket 

varierar beroende på terrängförhållandena. Den valda tekniska lösningen 

är anpassad för det tryck som ledningen ska utsättas för. 

6.2.6 NCC:s påstående om att ledningen skulle vara unik i Sverige är felaktigt. 

NCC har utfört en trycksatt GAP-ledning för ett vattenkraftverk i norra 

Värmland. Det är fråga om samma grundläggande projektering och led-

ningen ställer samma krav på noggrannhet i utförandet. Sydvatten har 

nyligen invigt en 2,5 mil lång råvattenledning till Ringsjöverket med an-

vändning av GAP-rör. Den ledning som Sydvatten har låtit utföra är en 

trycksatt självfallsledning med dimension 1600 respektive 1400 mm och 

med tryckklass PN 10 (innebärande ett nominellt tryck om 10 bar). Led-

ningen har utförts med såväl böjar som avvinklingar. Arbetstrycket i led-

ningen är 2 - 4 bar på större delen av sträckan. Ledningen är förberedd 

för tryckökning med ca 2 bar genom användning av en ny pumpstation 

för ökning av ledningens kapacitet. Med anledning av detta har ledningen 

provtryckts med ett tryck på ca 9,5 bar, motsvarande ledningens framtida 

arbetstryck plus 30 %. I Norge finns ett stort antal exempel på överfö-

ringsledningar av GAP-rör. 

6.2.7 I Kontraktet föreskrevs att all personal hos NCC och dess underentrepre-

nörer, som skulle utföra arbete i Entreprenaden, skulle genomgå en ut-

bildning i ledningsförläggning av GAP-rör. Utbildningen innehöll såväl 

teoretiska som praktiska moment. Syftet med utbildningen var att säker-

ställa att alla som deltog i Entreprenaden skulle ha erforderlig kompetens. 

Tyvärr fullföljde inte NCC sitt kontraktsåtagande i detta avseende, då det 

visat sig att all personal inte genomgick den föreskrivna utbildningen.  
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6.2.8 Av Kontraktet, se AFC.343 på s. 190 i Bilaga K1, framgår att NCC an-

svarade för utbildningen av ny personal och de kostnader som var före-

nade med detta. Ludvikas kännedom om att NCC tillfört eller bytt ut per-

sonal befriar inte NCC från den avtalade skyldigheten att tillse att all per-

sonal erhöll föreskriven utbildning. 

6.2.9 All rörläggning erfordrar noggrannhet och omsorg. GAP-rör ställer dock 

högre krav än många andra rörmaterial i detta avseende eftersom rör-

materialet är känsligt för skador och ovalitet, vilket innebär att rörmateri-

alet måste hanteras med omsorg från fabrik till färdig ledning. Dessa krav 

betonades särskilt av Ludvika genom den utbildning som berörs ovan. 

6.3 Avvinklingar 

6.3.1 Ludvika bestrider att ändring av ledningsriktning genom avvinkling 

skulle vara i princip unik för GAP-rör. Det finns ett flertal rörmaterial där 

avvinklingar används, t.ex. segjärn (Gustavsbergs VRS-system), stålrör 

(Alvenius, SSAB, m.fl.), PVC och betongrör. Fördelen med att tillämpa 

små avvinklingar är bl.a. att det inte är erforderligt med dragsäkra (låsta) 

fogar eller med stödförankringar i dessa. I de små avvinklingarna blir 

drag- och tryckkrafterna ringa. Behov av dragsäkra fogar föreligger inte 

vid tillämpning av de begränsade avvinklingar som skulle utföras i Ent-

reprenaden. 

6.3.2 Av planritningen i förfrågningsunderlaget framgår att ledningssträckan 

inte är helt rak, utan istället innehåller avvinklingar på ett stort antal stäl-

len. Samtidigt återfanns endast sju prefabricerade rörböjar. Det framgick 

därmed av förfrågningsunderlaget att det skulle vara avvinklingar i skar-

varna. 

6.3.3 Valet av Amiantit Norway A/S produkt Flowtite gjordes av NCC och det 

är därför NCC som ansvarar för valet av rörleverantör, rörmaterialets 

funktion och att läggningen utförs enligt rörleverantörens läggningsan-

visningar. NCC:s ansvar för rörmaterialets funktion innebär att NCC an-

svarar för eventuella fabrikationsfel i det levererade rörmaterialet. Lud-
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vikas inställning är att upphandlingen inte var styrd mot Flowtite. För-

frågningsunderlaget gav entreprenören möjlighet att välja rörleverantör. 

Detta medförde att Ludvikas projektering fick anpassas till NCC:s val av 

rör av fabrikatet Flowtite i samband med att bygghandlingarna upprätta-

des. 

6.3.4 Eftersom Entreprenaden omfattas av regleringen om offentlig upphand-

ling och det finns flera leverantörer av GAP-rör på marknaden, föreskrev 

Ludvika i förfrågningsunderlaget inte något särskilt rörfabrikat. Ludvika 

kunde därför inte heller precisera vilka läggningsanvisningar, rörlängder, 

avvinklingar, etc. som skulle tillämpas. Den projektering som förelåg vid 

tidpunkten för förfrågningsunderlaget var allmängiltig med långa böjar 

och 3 graders avvinkling samt prefab-böjar med större avvinkling.  

6.3.5 NCC:s val av Amiantit Norway A/S som rörleverantör medförde behov 

av att anpassa bygghandlingarna till de rör som detta bolag tillhandahöll. 

De rörleverantörer som finns på marknaden tillhandahåller GAP-rör i 

olika längder. Vidare tillämpar rörleverantörerna olika föreskrifter be-

träffande avvinklingar, etc. I samband med framtagandet av utsättnings-

data gjordes därför en anpassning av bygghandlingarna till de anvis-

ningar och rörlängder som tillämpas för Flowtite. Denna anpassning ut-

fördes av Ludvikas projektör i samråd med NCC:s rörleverantör. 

6.3.6 Ludvika vitsordar att rörleverantörens anvisningar har det innehåll som 

framgår av Bilaga K27. Där framgår att såväl projektering som utförande 

behöver anpassas till risken för sättningar. Vid förekomst av t.ex. instabil 

ledningsgravsbotten har det ålegat NCC att underrätta Ludvika om detta 

enligt AB 04 kap. 2 § 9. Ludvika bestrider att det av Bilaga K27 skulle 

framgå att maximalt 50 – 70 % av viss tillåten avvinkling skulle få ut-

nyttjas vid projekteringen. Anvisningarna anger att en viss marginal i 

fråga om avvinkling ska behållas för avvikelser i arbetsutförandet Enligt 

rörleverantören finns det en avsevärd säkerhetsmarginal mellan den max-

imala avvinkling som återfinns i anvisningarna och en avvinkling som 
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medför risk för läckage. En broschyr från rörleverantören som inte utgör 

kontraktshandling saknar relevans i tvisten.  

6.3.7 Ludvika har vid den projektering som anpassades till NCC:s val av rör-

leverantör tillämpat 0,5 grader som minimum, helt i enlighet med vad 

Markus Janson hos Amiantit Norway A/S den 2 juni 2015 meddelat, se 

Bilaga K19. Denna säkerhetsmarginal beaktar sådana sättningar som 

kan uppkomma vid normala markförhållanden, se s. 40 i Bilaga K27. 

Arbetsområdet avviker inte från de markförhållanden som har redovi-

sats i förfrågningsunderlaget. Om kringfyllningen av ledningen utförs 

på ett korrekt sätt uppkommer det inte några sättningar eller samman-

pressning av material som föranleder rördelarna i ledningen att glida 

isär. Förekomsten av utförandefel som otillräcklig packning, förlägg-

ning i rörd mark eller stukad kringfyllning kan däremot leda till sätt-

ningar och sammanpressning av material, vilket kan leda till att led-

ningen glider isär. För sådana utförandefel bär NCC ansvaret. I nedan-

stående Figur 1 redovisas de olika begreppen för fyllnadsmassorna i 

ledningsgraven. Kringfyllningen ovan röret (30 cm) benämns i det föl-

jande skyddsfyllningen.   

 
Figur 1. Tvärsektion ledningsgrav, fyllnadsmassor 
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6.3.8 Det förhållandet att projekteringen i anbudsskedet av Entreprenaden inte 

var anpassad till de anvisningar som gäller specifikt för rör av fabrikatet 

Flowtite, innebär inte att det föreligger något projekteringsfel. De bygg-

handlingar som upprättades efter NCC:s val av rörleverantör anpassades 

till rörleverantörens anvisningar, med undantag för att rörspecifikationen 

angav felaktig rörlängd på ett (1) rör. Hade denna rörlängd tillämpats 

skulle det ha förekommit en (en enda) avvinkling om 5,77 grader i led-

ningen. Felet upptäcktes av NCC:s utsättare i god tid före det att det ak-

tuella röret skulle läggas. Utsättaren kontaktade Ludvikas projektör via 

telefon. Efter utredning fick utsättaren besked per telefon om att rörläng-

den var felaktig samt besked om korrekt rörlängd. Uppgiften i rörspeci-

fikationen korrigerades skriftligen av Ludvika genom PM40. De utsätt-

ningsdata som Ludvika tillhandahöll NCC innehöll inte någon avvink-

ling om 5,77 grader. Enligt NCC:s relationsinmätning utfördes inte heller 

någon avvinkling om 5,77 grader, vare sig under den första läggningen 

eller under felavhjälpandet. Följaktligen har någon avvinkling om 5,77 

grader inte kommit till utförande. Den aktuella avvinklingen har således 

inte haft någon som helst betydelse för ledningens funktion. 

6.3.9 NCC synes göra gällande att Ludvika borde ha anpassat förfrågningsun-

derlaget till de anvisningar som återfinns i Bilaga K27. Att dessa anvis-

ningar skulle tillämpas för Entreprenaden var inte känt för Ludvika när 

förfrågningsunderlaget upprättades. Anpassningen av projekteringen till 

NCC:s val av rörleverantör har innefattat en anpassning till de anvis-

ningar som denna rörleverantör tillhandahåller. Att projekteringen be-

hövde anpassas till NCC:s val av rörleverantör var en följd av att förfråg-

ningsunderlaget skulle ge möjlighet att välja bland rörleverantörer. 

Spendrups gör inte gällande att Ludvika skulle bära ansvaret för några 

projekteringsfel. 

6.3.10 Vad gäller punkten 53 i aktbilaga 56 hänvisar Ludvika dels till AFC.21 

Kvalitetsangivelser, där det framgår att AMA utgör miniminorm, dels till 

följande utdrag ur läggningsanvisningarna, Bilaga K27: ”Framför allt är 
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den här installationsanvisningen inte avsedd att ersätta sunt förnuft, krav 

på teknisk kompetens och tekniskt omdöme, tillämpliga lagar, säkerhets- 

eller miljöföreskrifter eller andra lokala förordningar, och inte heller 

specifikationer eller instruktioner från ägaren och/eller projektingenjö-

ren som har det slutliga ansvaret för varje enskilt projekt. Be leverantö-

ren och projektingenjören om hjälp ifall den här anvisningen innehåller 

motsägelsefull information som medför osäkerhet om vilket förfarande 

som är det rätta.”. Mot denna bakgrund skulle NCC vid eventuella mot-

sägelser ha tillämpat AMA. 

6.3.11 Ludvika avser att NCC bär ansvaret för eventuella fabrikationsfel gäl-

lande det rörmaterial som NCC har använt i Entreprenaden. Ludvika har 

inte föreskrivit någon viss rörleverantör eller visst fabrikat. Detta skulle 

i så fall ha utgjort ett brott mot de regler som gäller för offentlig upp-

handling. 

6.3.12 Enligt Kontraktet är det upp till NCC att själv välja på vilket sätt prov-

tryckning ska utföras. NCC fattade på egen hand beslutet att provtrycka 

mot brunnar sedan den första läggningen hade slutförts.  

6.4 Mark- och grundvattenundersökningar 

6.4.1 NCC gör gällande att Ludvikas undersökningar av mark- och vattenför-

hållanden skulle ha varit otillräckliga. Ludvika bestrider att lednings-

sträckan inte skulle ha undersökts i erforderlig utsträckning eller på ve-

dertaget sätt.  

6.4.2 En geoteknisk undersökning utförs i syfte att utgöra dels ett underlag för 

projekteringen, dels ett underlag för entreprenörerna vid anbudsräk-

ningen och under framdriften. Omfattningen på en geoteknisk undersök-

ning för en viss ledningssträcka är beroende av de specifika markförhål-

landena på den aktuella sträckan. Behovet av geotekniska undersök-

ningar bedöms av projektören i samråd med geoteknikern inför lednings-

projekteringen. Allteftersom undersökningen framskrider och resultat er-

hålls görs förnyade bedömningar av omfattningen av erforderlig under-
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sökning. Det är först sedan läggningen av ledningen har slutförts som det 

är möjligt att bedöma om den geotekniska undersökningen har varit till-

räcklig eller inte.  

6.4.3 Om de verkliga förhållandena avviker från den geotekniska undersök-

ningen har entreprenören en aviseringsskyldighet enligt AB 04 kap. 2 § 

9. Av tabellen nedan framgår att NCC under framdriften endast lämnade 

tre underrättelser gällande svåra schaktförhållanden. Övriga underrättel-

ser avser två djupa urgrävningar och sju vattenrelaterade problem, som 

varit årstids-/väderleksberoende.  

6.4.4 Med hänsyn till att den aktuella ledningssträckan uppgår till drygt 13,4 

km föreligger enligt Ludvika påtagligt få underrättelser som avser avvi-

kelser från kontraktshandlingarna vad gäller markförhållanden. I detta 

sammanhang vill Ludvika framhålla att NCC har bedömt att komplette-

rande projektering krävdes endast beträffande en av underrättelserna. 

Denna underrättelse omfattar en sträcka om 200 m. Följaktligen är det 

endast beträffande dessa 200 m av ledningssträckan som NCC har ansett 

att en kompletterande projektering var påkallad i anledning av på 

sträckan rådande mark- och grundvattenförhållanden. För återstående del 

av ledningen har NCC uppenbarligen funnit att projekteringen var i sin 

ordning. 

6.4.5 Nedanstående tabell utgör en sammanfattning av NCC:s tolv underrättel-

ser. 

UR Datum Schaktförhållanden Vattenproblem Behov av pro-
jektering  

11,  
A750-
A0/950 

2012-10-26  Ej schaktbar mark, pga. vat-
tenmängder 

X 

21,  
sträcka 
F och G 

2013-02-04  Vattensjukt, förstärkt led-
ningsbädd 
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30, 
vid 
bank-
ning 
etapp 
A, 
0/100-
0/250 

2013-02-18  Området är vattenbemängt, 
extra urgrävning för att 
komma till fast botten 

 

33, 
etapp C 
1/480-
1/550 

2013-02-20 Svårschaktad mark   

34, 
etapp 
A, PE-
ledning 

2013-02-21 Torvlagret djupare än 
angivet i FU, schakt till 
fast botten 

(Viktning av PE-ledning)  

37, 
etapp C 
1/480 
och vi-
dare 
mot 
Gräng-
esberg 

2013-03-04 Svårschaktat   

45, 
etapp C 

2013-03-22  Väldigt blött, ledningsbädd 
flyter, förstärkt ledningsbädd 

 

53,  
etapp H 
0/200-
0/310 

2013-04-11 Svåra schaktförhållan-
den 

Vattensjukt område  

54, 
etapp 
B, mel-
lan 
MB23 
och 
fram 
till 
etapp C 

2013-04-12 Fråga om säkerheten att 
lägga GAP-ledning, 
Ömsom berg ömsom 
mossmark, kan bli djupa 
urgrävningar, 

  

55,  2013-04-18  Mycket vatten pga. tjälloss-
ning och snösmältning 

 

65, 
etapp C 
mellan 
MB16 
och 
MB19 

2013-05-15  Högt vattentryck från sko-
gen, schaktslänter rasar in. 
Förstärkningsåtgärder med 
bergfyllning. 
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67,  
etapp 
D, 
längs 
PE-led-
ning 

2013-05-15 Flytbelägna massor, 
bergförstärkning av led-
ningsschakter 

  

6.4.6 Det ovanstående är relevant för målet eftersom det visar att NCC:s påstå-

ende om otillräckliga undersökningar av mark- och vattenförhållanden är 

en efterhandskonstruktion.  

6.5 NCC:s kritik mot projekteringen 

6.5.1 Något samband mellan Ludvikas projektering och det förhållandet att 

ledningen inte är tät föreligger inte. Vidare saknas orsakssamband mellan 

de påstådda projekteringsfelen och de utförandefel som har påträffats så-

väl före omläggningen som i den icke omlagda ledningssträckan. NCC 

har inte kunnat påvisa något konkret orsakssamband mellan de påstådda 

bristerna i projekteringen och den omständigheten att ledningen inte är 

tät.  

6.5.2 NCC har inte förklarat på vilket sätt projekteringen skulle omöjliggöra 

ett fackmässigt utförande eller hur de påstådda bristerna i projekteringen 

skulle ha orsakat de utförandefel som Ludvika gör gällande i målet och 

som NCC numera i vart fall delvis vitsordar.  

6.5.3 De invändningar som NCC framför rörande driftstryck och materialval 

(se avsnitt 4.2 och 4.3 i aktbilaga 56) synes närmast avse materialets tek-

niska livslängd och ledningens driftssäkerhet, dvs. faktorer som kan vara 

av betydelse sedan ledningen har tagits i bruk. NCC har inte förklarat hur 

driftstrycket eller materialvalet skulle omöjliggöra att ledningen kan 

provtryckas med godkänt resultat och tas i bruk. 

6.5.4 När det gäller projekterade riktningsförändringar (se avsnitt 4.4 i aktbi-

laga 56) anförs risker för att marken inte kan ta upp laster samt att led-

ningen skulle glida isär vid trycksättning. Detta skulle enligt NCC utgöra 

en riskkonstruktion. Samtidigt har NCC inte påvisat att markens påstådda 

oförmåga att ta upp laster skulle ha inverkat på ledningen eller att led-
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ningen skulle ha glidit isär vid trycksättning. På den del av lednings-

sträckan som NCC har lagt om påträffades inte på den ursprungliga led-

ningen några isärglidningar relaterade till projekteringen. 

6.5.5 När det gäller valet av rörleverantör ser inte Ludvika att NCC har gjort 

gällande några konkreta samband mellan rörleverantörens identitet och 

den omständigheten att ledningen inte är tät eller att det föreligger utfö-

randefel i Entreprenaden.  

6.5.6 I frågan om rörleverantörens rekommendationer gällande avvinklingar, 

gör NCC gällande att projekteringen skulle sakna egentlig säkerhetsmar-

ginal för sättningar. Detta utgör en fråga om driftssäkerhet sedan led-

ningen har tagits i bruk. NCC har inte gjort gällande att några sättningar 

skulle ha uppkommit på ledningssträckan eller att detta skulle ha inverkat 

på ledningens funktion. 

6.5.7 Vad gäller utformningen av bygghandlingarna och den fackmässiga sam-

ordningen av förfrågningsunderlaget har NCC inte gjort gällande vilka 

konkreta följder som detta skulle ha fått för utförandet av Entreprenaden 

eller ledningens funktion.  

6.5.8 Rörande mark- och grundvattenundersökningar (se avsnitt 4.5 i aktbilaga 

56) anför NCC att Ludvika borde ha utfört mer omfattande utredningar 

eller i vart fall ha projekterat ledningen med större avvinklingar. Vad 

detta skulle ha för relevans för ledningens funktion eller Ludvikas felpå-

ståenden utvecklas inte av NCC. Till detta kommer att NCC under avsnitt 

4.5 i aktbilaga 56 gör gällande brister i Ludvikas geotekniska utredning 

samtidigt som NCC i punkten 67 i aktbilaga 56 anför att NCC har saknat 

faktisk kännedom om avvikelser gällande geotekniska förhållanden utö-

ver de tolv aviseringar som NCC har tillställt Ludvika. NCC kan rimligen 

inte i målet göra gällande förekomst av brister eller avvikelser utöver vad 

NCC de facto har aviserat till Ludvika. Om NCC inte känner till några 

avvikelser utöver lämnade tolv aviseringar har det inte funnits anledning 
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för Ludvika att göra en mer omfattande geoteknisk undersökning. Detta 

antal avvikelser är lågt sett mot bakgrund av ledningssträckans längd.  

6.5.9 Inte heller i det sammanfattande avsnittet (se avsnitt 4.7 i aktbilaga 56) 

förklarar NCC på vilket sätt de påstådda projekteringsfelen skulle ha be-

tydelse för frågorna i målet. NCC anför dock under punkten 193 i aktbi-

laga 56 rörande utförandefel att en läckande ledning kan bero på fel i 

projekteringen och i punkten 369 i aktbilaga 56 att den bristfälliga pro-

jekteringen i vart fall kan vara en av anledningarna till att ledningen inte 

blev tät i första läggningen (det är oklart vilka övriga anledningar till 

läckage som NCC anser skulle föreligga).  

6.5.10 Att PE-sträckorna på ledningarna blev täta i den första läggningen visar 

inte att övriga delar av ledningen skulle vara felprojekterade, jfr. punkten 

370 i aktbilaga 56. Detta förhållande kan lika gärna utgöra argument för 

att de delar av ledningen som består av GAP-rör är behäftade med utfö-

randefel.  

6.5.11 Som angetts ovan var justeringarna i bygghandlingarna avseende avvink-

lingar föranledda av NCC:s val av rörleverantör. Ludvika bestrider att 

avvinklingarna i till NCC tillhandahållen utsättningsdata skulle avvika 

från rörleverantörens anvisningar. 

6.5.12 Ludvika bestrider vidare att det skulle ha varit fråga om en omfattande 

omprojektering, vare sig i den ursprungliga läggningen eller under 

NCC:s i förtid avbrutna felavhjälpande.  

6.5.13 Ludvika bestrider att det skulle föreligga fel i projekteringen av Entre-

prenaden. Ludvika åberopar i detta avseende den kvalitetsgranskning 

som Ludvika lät utföra under 2015, Bilaga K16. Utlåtandet behandlar 

bl.a. de påstådda projekteringsfel som NCC gör gällande i målet se av-

snitt 5.4 på s. 11 ff. i Bilaga K16. Ludvika vidhåller att slutsatserna i 

Bilaga K16 är korrekta och att några projekteringsfel inte föreligger. 
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6.5.14 När det gäller NCC:s synpunkter på Bilaga K16 (se avsnitt 6 i aktbilaga 

56) konstaterar Ludvika att det åligger NCC att åberopa och styrka vilka 

projekteringsfel som NCC gör gällande samt hur dessa projekteringsfel 

ska ha medfört att ledningen inte blev tät. Det åligger vidare NCC att föra 

bevisning i dessa frågor. De synpunkter som NCC har lämnat under av-

snitt 6 i aktbilaga 56 är huvudsakligen av pläderande karaktär, t.ex. att 

utlåtandet skulle utgöra en partsinlaga. 

6.5.15 Under överbesiktningen bemötte Ludvika den av NCC tidigare åbero-

pade rapporten från WSP gällande dragsäkerhet. Enligt Ludvika baseras 

rapporten från WSP på felaktiga förutsättningar och avsaknad av känne-

dom om GAP-rör. Rapporten ger därför inte något stöd för NCC:s påstå-

ende om felprojektering.  

7 FRAMDRIFTEN AV ENTREPRENADEN 

7.1 Arbetena påbörjas 

7.1.1 Startmöte hölls den 4 juli 2012. NCC påbörjade därefter kontraktsar-

betena. Under oktober 2012 inledde NCC läggningen av ledningen.  

7.1.2 Som angetts ovan var viss anpassning av projekteringen en nödvändig 

följd av NCC:s val av rörleverantör. Nedanstående tabell, som är hämtad 

från en skrivelse till NCC från Ludvikas Linda Nilsson den 19 september 

2013, visar vid vilka olika tidpunkter ritningar levererades till NCC.  

 



 34 (144) 

 

7.2 Ludvikas kontroller av arbetsutförandet 

7.2.1 Vad gäller NCC:s påpekande under punkt 39 – 40 i aktbilaga 26 påpekar 

Ludvika att Ludvika saknade all kännedom om några utförandefel under 

den första läggningen. Ludvika förutsätter att även NCC saknade känne-

dom om utförandefel, eftersom arbetena oförändrat fick fortgå. 

7.2.2 Spendrups är tredje man i förhållande till såväl NCC som Ludvika. 

Spendrups inställning saknar följaktligen relevans i tvisten. Amiantit 

Norway A/S var leverantör av GAP-rören till NCC och inte till Ludvika, 

varför NCC ansvarar för rörleverantören, se AB 04 kap. 5 § 12. 

7.2.3 Att beställaren utför kontroller befriar för övrigt inte entreprenören från 

skyldigheten att utföra arbetena fackmässigt, se AB 04 kap. 3 § 5 st. 1. 

Att felen inte upptäcktes under framdriften är en följd av att NCC inte 

utförde provtryckningen enligt kontraktshandlingarna. Om ledningen en-

ligt Kontraktet hade provtryckts var 500 m skulle NCC:s felaktiga arbets-

utförande ha upptäckts på ett tidigt stadium och rättelse kunnat ske. 

7.2.4 NCC har överlämnat en i relevanta avseenden anmärkningsfri egenkon-

troll. NCC:s egenkontroll utvisar således att utförandet följer projekte-

ringen och rörleverantörens anvisningar. NCC har inom ramen för denna 

egenkontroll till Ludvika överlämnat s.k. installationsprotokoll. Genom 

dessa installationsprotokoll har NCC redovisat arbetsutförandet och 

eventuella avvikelser från projekterat utförande. I NCC:s egenkontroll 

ingår bl.a. installationsprotokoll. Beställaren, dennes kontrollant samt be-

siktningsmannen ska kunna förlita sig på att entreprenörens egenkontroll 

är korrekt och sanningsenlig.  

7.2.5 Ludvika hänvisar i detta avseende till kommentaren till AB 04 kap. 7 

§ 12. ”För att säkra ett kontraktsenligt genomförande av entreprenaden 

träffar parterna ofta överenskommelse om former för kvalitetsstyrning 

av projektet, innefattande exempelvis krav på verifikationer och intyg un-

der genomförandet. Om entreprenören därvid skriftligen intygar att viss 

del av entreprenaden är kontraktsenligt utförd, kan detta påverka besikt-
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ningsförfarandet. Om ett fel konstateras i en sådan del, som innebär en 

avvikelse i förhållande till uppgifterna i det lämnade intyget, är felet att 

anse som ett dolt.” Som framgår av AB 04 kap. 7 § 11 st. 2 p. 1 kan 

beställaren göra gällande sådana fel efter utgången av entreprenadtiden 

utan annan begränsning i tid än den tioåriga ansvarstiden.   

7.2.6 Ludvika har inte ändrat inställning i fråga om de anmärkningar mot 

NCC:s egenkontroll som framgår av utlåtandet från slutbesiktning. 

7.2.7 E1.26 ID-nummer saknas: Enligt PBB.5131 ska NCC bl.a. svara för le-

veranskontroll med procedurer och kriterier för kassering och eventuellt 

åtgärdande av skador. Enligt PBB.5131 ska alla rör ha ett unikt nummer 

för spårbarhet och leveranskontroll. Kontrollen ska dokumenteras för 

varje enskilt rör och rördetalj. Dessutom gäller enligt AFC.27 att under-

rättelser enligt AB 04 kap. 2 § 9 ska vara skriftliga. Som en följd av detta 

måste leverans- och mottagningskontrollen vara skriftlig. Utan referens 

till respektive rörs eller rördels unika nummer saknar Ludvika möjlighet 

att kontrollera om NCC har iakttagit vad som i detta avseende har ålegat 

NCC. Ludvika hänvisar även till NCC:s Projektplan p. 5.1, Bilaga K38. 

7.2.8 E1.27 Utbildning av personal: Enligt AFC.343 ska all av NCC i Entre-

prenaden använd personal erhålla föreskriven utbildning. 20 av totalt 

30 personer har inte erhållit föreskriven utbildning i avtalad omfattning.  

7.2.9 E1.29 Egenkontrollplan schematiskt utförd. Utformningen av installat-

ionsprotokollen har inte godkänts av Ludvika, vilket framgår av e-post-

meddelande den 6 februari 2014 från Johan Croneryd, Structor, till Sture 

Lindstrand, NCC, Bilaga K37. NCC har endast kunnat överlämna fem 

enskilda arbetsberedningar. De dokument för egenkontrollen, som NCC 

företett, uppfyller inte formkraven i BKK:s Handledning för entreprenad-

besiktning.  

7.2.10 E1.30 Förslag på egenkontrollplan. Enligt AFB.51 ska NCC ha ett kva-

litetssystem som ansluter till SS-EN 9001 eller annat likvärdigt system. 

Vidare gäller enligt AFC.351 att NCC ska utöva egenkontroll som säker-
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ställer att avtalad kvalitet uppfylls, varvid hänvisning görs till YBC.3, 

som föreskriver att de för GAP-rören bifogade kvalitetsdokumenten för 

avvikelserapportering, följeschema samt inspektion läggning av rör ifyl-

las kontinuerligt av NCC för att levereras till Ludvika senast två veckor 

före idrifttagning. NCC:s egenkontroll har inte innehållit de krav som 

följer av NCC:s egen certifiering. Vidare har NCC i anbudet hänvisat till 

NCC:s Projektplan, som behandlar arbetsberedningar, kontrollprogram 

och kontrollplaner. Ludvika hänvisar särskilt till p. 9.4, 10.1 och 11.2 – 

11.4, Bilaga K38. NCC:s dokumentation för egenkontrollen för installat-

ion av rör är i detta avseende ofullständig och inte godkänd av Ludvika.  

7.2.11 E1.32 Mottagningskontroll GAP-rör: Se E1.26, p. 7.2.7 ovan.   

7.2.12 Ludvikas byggledare Johan Croneryd ägnade sig tillsammans med 

NCC:s Sture Lindstrand åt Entreprenadens framdrift. Ludvika har inte 

utfört någon sådan kontroll som avses i AB 04 kap. 3 § 7 st. 1 eller på 

annan grund haft någon kännedom om utförandefel under framdriften av 

Entreprenaden. I vad mån Ludvika vid telefonmöte den 27 juni 2014 på-

pekade utförandefel hade dessa blivit kända först sedan framdriften hade 

avslutats och det stod klart att ledningen inte var tät. 

7.2.13 Till detta kommer att NCC under framdriften använde upp till sex läg-

garlag samtidigt, vilket medför att det inte är möjligt för en enda person 

att kontrollera det enskilda läggarlagets arbetsutförande.  
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7.2.14 Enligt förfrågningsunderlaget, se AFC.242, ingick fotodokumentation av 

arbetena som ett moment i kontraktsarbetena. Fotografierna har laddats 

upp av NCC till en projektplattform, som Ludvika tillhandahöll. Ludvika 

tog emellertid inte del av NCC:s fotografier före slutbesiktningen. Syftet 

med fotograferingen var att parterna i efterhand vid behov, exempelvis 

vid slutbesiktningen, skulle ha möjlighet att kunna iaktta de dolda kon-

struktionerna. Ludvika bestrider inte att besiktningsmannen hade tillgång 

till fotografier vid slutbesiktningen. Av besiktningsanmärkningen E1.28 

framgår att NCC enligt Kontraktet till Ludvika skulle överlämna 548 fo-

tografier. NCC överlämnade endast 384 fotografier, vilket Ludvika note-

rade först inför slutbesiktningen. Trots komplettering den 9 november 

2014 fullgjorde aldrig NCC detta åtagande.  

7.2.15 Ludvika har inte genomfört någon egen fotodokumentation av arbetena 

och har inte heller lämnat Simon Johnston något uppdrag att inhämta så-

dan dokumentation. Simon Johnston hade inte Ludvikas uppdrag att ut-

öva någon kontroll av NCC:s arbetsutförande. Simon Johnston har inte 

tillställt Ludvika några fotografier. Simon Johnston ingick inte heller i 

Ludvikas beställarorganisation. Simon Johnston medverkan vid bl.a. 

byggmötena förklaras av att han som projektör skulle vara tillgänglig när 

frågor rörande projekteringen väcktes.  

7.2.16 NCC gör gällande att Ludvika pga. underlåtenhet att påtala fel skulle vara 

skadeståndsskyldigt mot NCC med belopp motsvarande hela kostnaden 

för omläggning av ledningen. NCC gör alltså gällande att Ludvika borde 

ha haft en mer ingående kunskap om NCC:s arbetsutförande än NCC 

självt. NCC:s resonemang är oförenligt med regleringen i AB 04 kap. 3 

§ 5 st. 1 där det framgår att beställarens kontroller inte inskränker entre-

prenörens kontraktsenliga ansvar. Per Samuelsson anger på s. 195 i sin 

kommentar till AB 04 att ”Det är heller ingen relevant invändning vid 

senare påpekanden (exempelvis i samband med slutbesiktning) om att 

entreprenaden är behäftad med fel eller brist, att detta borde ha upp-

täckts vid den av beställaren företagna kontrollen”.  
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7.2.17 Det skadeståndsansvar som NCC gör gällande skulle under alla förhål-

landen vara oskäligt enligt AB 04 kap. 3 § 7 st. 1 

7.3 Provtryckning 

7.3.1 NCC påbörjade provtryckningarna först under oktober 2013, när led-

ningen var i det närmaste lagd. Det var då läckorna i ledningen upptäck-

tes.  

7.3.2 I enlighet med förfrågningsunderlaget har NCC lämnat pris på 31 st. 

provtryckningar av ledningen i syfte att säkerställa ledningens täthet. Av 

Kontraktet, se s. 10 i Bilaga K1, framgår att dessa provtryckningar pris-

sattes till 1 560 000 kr och ingår i NCC:s kontraktsarbete. Täthetsprov-

ningen skulle utföras i sträckor om maximalt 500 m. Varje provsträcka 

skulle provtryckas för sig och godkännas för visst provtryck, se utdrag ur 

förfrågningsunderlaget, s. 219 i Bilaga K1. Provtryckning ska ske med 

ett tryck motsvarande 1,3 gånger det nominella trycket (vilket är det tryck 

som ledningen ska kunna utstå under drift). Hela ledningssträckan ska 

klara provtrycket. NCC:s tidplan, Bilaga K3 anger att provtryckningar 

ska utföras från december 2012 och framåt.  

7.3.3 De problem med att fullgöra provtryckningen enligt kontraktshandling-

arna som NCC redovisar under punkten 43 i aktbilaga 26, förankring av 

ledningen och problem med vattenleveranser vintertid, var sådana för-

hållanden som NCC borde ha förutsett med när bolaget lämnade anbud 

på Entreprenaden. Anpassningen av Ludvikas projektering till NCC:s val 

av rörleverantör kan inte under några förhållanden ha inverkat på NCC:s 

möjlighet att provtrycka ledningen var 500:e meter.  

7.3.4 Vid byggmöte nr 9 den 4 december 2012, vid vilken tidpunkt NCC hade 

lagt ca 500 m ledning, påkallade Ludvika besked från NCC om hur NCC 

avsåg att provtrycka ledningen, se s. 35 i sammanställningen av byggmö-

tesprotokoll, Bilaga K4. NCC lämnade beskedet att bolaget avsåg att 

återkomma. Ludvika upprepade samma fråga på de efterföljande bygg-

mötena. Vid byggmöte nr 17 den 2 juli 2013, när NCC hade lagt ca 
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9,7 km ledning, hade NCC fortfarande inte utfört en enda provtryckning, 

se protokoll, s. 65 – 66 i Bilaga K4. Under byggmöte nr 18 den 6 augusti 

2013 åtog sig NCC att återkomma med program för provtryckning, se s. 

70 i Bilaga K4.  

7.3.5 NCC:s förslag, som lämnades den 5 juli 2013, se Bilaga K20, innebar en 

ändrad etappindelning för provtryckningen. I stället för avtalade 

31 sträckor avsåg NCC att endast provtrycka tio sträckor. Eftersom prov-

tryckning var 500:e meter, med hänsyn till framdriften, inte kunde 

komma till stånd utan avsevärda kostnader och förseningar valde Lud-

vika att upprätta särskilt upprättade anvisningar för en sådan provtryck-

ning, se PM av Dan Ekbäck den 25 juli 2013, Bilaga K21. Det är felaktigt 

att påstå att det var Ludvika och inte NCC som tog initiativ till färre prov-

tryckningssträckor. Ludvika ställdes inför ett fullbordat faktum sedan 

NCC kontraktsstridigt hade valt att bortse från regleringen rörande prov-

tryckning i Kontraktet. 

7.3.6 Ledningssträckan TK2, som är en PE-ledning, kunde provtryckas med 

godkänt resultat. Däremot kunde inte någon sträcka med GAP-rör prov-

tryckas med godkänt resultat. 

7.3.7 Ludvika hänvisar till bifogad karta över ledningssträckan kompletterad 

med provtryckningssträckor och provtryckningsresultat efter såväl första 

som andra läggningen, Bilaga K17 samt protokoll över provtryckningar 

utförda under första läggningen, Bilaga K18. 

7.3.8 I de enskilda provningsprotokollen anges orsaken till att de olika led-

ningssträckorna inte kunde godkännas. 

7.3.9 Ledningssträckan TK1, som är en GAP-ledning, provtrycktes utan initial 

anmärkning, men det visade sig senare att NCC hade låtit provtrycka 

TK1 med för lågt tryck (arbetstrycket om 8,6 bar i stället för avtalat prov-

tryck), se s. 1 – 4 och 23 - 24 i Bilaga K18. 
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7.3.10 Ledningssträckan TK3 underkändes sedan provtryckningen behövt av-

brytas pga. för stort tryckfall under initialbelasting, se s. 5 och 25 i Bi-

laga K18. Av dagboksanteckningar, s. 7 i Bilaga K18, framgår förekomst 

av flera läckage vid kopplingar under provtryckningsförsöken. Trots att 

kopplingarna åtgärdades fick provtryckningen, som pågick under peri-

oden 9 september 2013 till 12 februari 2014, dvs. ca fem månader, av-

brytas pga. kraftigt tryckfall. Ledningen var således inte tät trots att kopp-

lingarna hade åtgärdats. 

7.3.11 Ledningssträckan TK4 underkändes sedan provtryckningen fått avbrytas 

i anledning av för stort tryckfall under initial belastning, se s. 8 och 26 i 

Bilaga K18. Dagboksanteckningarna, s. 10 i Bilaga K18, påvisar läck-

ande kopplingar. Trots byte av kopplingarna var tryckfallet så stort att 

provtryckningen fick avbrytas. Ledningen var således inte tät, trots att 

NCC åtgärdat kopplingarna. Även denna provtryckning pågick under en 

period om mer än fem månader. 

7.3.12 Ledningssträckorna TK5 och TK6 underkändes sedan provtryckningen 

behövt avbrytas pga. för stort tryckfall under initial belastning, se s. 11 

och 27 i Bilaga K18. Dagboksanteckningarna, s. 13 i Bilaga K18, utvisar 

ett tryckfall från 18,5 bar till 2,56 bar på 12 timmar. Detta innebär att 

ledningen inte är tät. 

7.3.13 Ledningssträckan TK7 underkändes sedan provtryckningen fått avbrytas 

i anledning av för stort tryckfall under initial belastning, se s. 14 och 28 

i Bilaga K18. Dagboksanteckningarna, s. 16 i Bilaga K18, utvisar ett 

tryckfall från 20 bar till 2,56 bar på 12 timmar. Detta innebär att led-

ningen inte är tät. 

7.3.14 Även ledningssträckorna TK8, TK9 och TK12 underkändes sedan prov-

tryckningen fått avbrytas i anledning av för stort tryckfall under initial 

belastning, se s. 17, 18 och 20 samt 29, 30 och 31 i Bilaga K18. Dagbok-

santeckningar för samtliga dessa sträckor återfinns på s. 22 i Bilaga K18. 
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7.3.15 Inledningsvis noterades att ett flertal kopplingar på ledningen läckte. 

NCC åtgärdade dessa kopplingar under inledningen av år 2014. Ytterli-

gare provtryckningar under januari – februari 2014 visade emellertid att 

ledningen alltjämt inte var tät, trots att NCC hade åtgärdat kopplingarna. 

Det är således felaktigt att, som NCC gör gällande i punkten 27 i aktbi-

laga 100, påstå att de läckande kopplingarna skulle vara orsaken till att 

ledningen inte kunde provtryckas med godkänt resultat.   

7.3.16 Ludvika bär för övrigt inte något ansvar för de läckande kopplingarna. 

Ludvika har inte föreskrivit något fabrikat avseende kopplingarna, utan 

har uttryckligen meddelat NCC att valet av koppling är avhängigt valet 

av rörmaterial, se s. 1 – 2 i Bilaga K22. Enligt e-post från Markus Jansson 

hos rörleverantören den 5 december 2012, s. 3 i Bilaga K22, var NCC 

sedan den 30 augusti 2012 informerat om att stålstosarna skulle hålla 

samma utvändiga diameter som GAP-rören för att fungera med levere-

rade Straub FLEX-kopplingar.  

7.3.17 Ludvika vitsordar att kommunens projektör har lämnat förslag på til-

lämpliga kopplingar till NCC. Detta skedde dock i ett läge där NCC be-

gärde anvisningar från Ludvika. Ludvika hade dessförinnan klargjort för 

NCC att Ludvika inte hade föreskrivit något fabrikat avseende koppling-

arna, utan att valet av koppling är avhängigt valet av rörmaterial, dvs. att 

Ludvika inte hade något ansvar att projektera kopplingar, se s. 1 – 2 i 

Bilaga K22.  

7.3.18 Ludvika har inte förbehållslöst beställt några arbeten relaterade till de 

läckande kopplingarna av NCC. Parterna upprättade under januari 2014 

en särskild överenskommelse rörande de aktuella åtgärderna, där det bl.a. 

anges att parterna var ”överens om att denna överenskommelse inte in-

nebär att någon av parterna erkänt eller accepterat ansvar för de läckande 

fogarna” och att kostnaderna slutligen skulle ”regleras vid projektets slut 

när kostnadsansvaret för läckaget klarlagts”. 
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7.3.19 Under ett möte mellan parterna i Ludvika den 1 april 2014, se Bi-

laga K28, uppgav NCC:s avdelningschef Johan Eriksson att bolaget inte 

visste hur ledningen skulle sektioneras vid provtryckning och framhöll 

risken för att ledningen skulle kollapsa. 

7.3.20 När ledningens otäthet konstaterades återstod endast en begränsad del av 

kontraktsarbetena, nämligen montage av ventiler vid brunnar, spolning 

och desinficering av ledningen, asfaltsbeläggning av vissa ytor samt öv-

riga återställningsarbeten. NCC valde att avvakta med dessa arbeten till 

dess att orsaken till otätheten kunde fastställas eftersom det inte är möj-

ligt att filma eller provtrycka ledningen efter ventilmontage samt i syfte 

att undvika merkostnader för demontering. 

7.4 Parternas kontakter i anledning av provtryckningsresultaten 

7.4.1 Under våren och sommaren 2014 förde parterna diskussioner kring loka-

liseringen av läckorna samt rörande orsakerna till läckorna. NCC gjorde 

gällande att läckorna inte berodde på fel i NCC:s arbeten och att Entre-

prenaden i utförda delar var kontraktsenlig. 

7.4.2 Ludvika bestrider att kommunen skulle ha avrått NCC från att tillämpa 

felsökning med s.k. smartball. Kommunen har dock påpekat att det finns 

risk att fylla och trycksätta en ledning som är behäftad med hål, t.ex. att 

områden översvämmas, och att NCC skulle bära risken för detta. NCC 

valde då att inte tillämpa felsökning med smartball.  

7.4.3 Ludvika bestrider att parterna skulle ha ingått en överenskommelse av 

det slag som NCC betecknar som Ludvikaöverenskommelsen. Detta 

framgår av Ludvikas mötesanteckningar, Bilaga K28. Som framgår av 

Bilaga K28 var den s.k. Ludvikaöverenskommelsen endast ett förslag till 

att parterna gemensamt skulle finna orsakerna till att ledningen inte var 

tät. Redan efter kort tid visade det sig att detta inte var en framkomlig 

väg eftersom NCC uteslutande ville fokusera utredningen på av NCC på-

stådda brister i projekteringen. Redan i skrivelse den 13 juni 2014 påstod 

nämligen NCC att dess utsedde läcksökningsexpert Roy Pettersson vid 
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sin granskning inte kunnat hitta något som tydde på att läckorna skulle 

bero på utförandedel. Därför kom Ludvika till slutsatsen att den enda 

framkomliga vägen var filmning av ledningen.  

7.4.4 Ludvika har inte genom den s.k. Ludvikaöverenskommelsen eftergivit 

någon rättighet som tillkommer Ludvika enligt Kontraktet. Det är ostri-

digt i målet att den s.k. Ludvikaöverenskommelsen inte har medfört änd-

ringar av Kontraktet. 

7.4.5 Ludvika påfordrade i skrivelse den 18 juni 2014 filmning med hänvisning 

till AB 04 kap. 2 § 15. Detta innebär att filmningen inte utgör ett ÄTA-

arbete, utan en utökad provning. Ludvika vitsordar att beställaren ska stå 

kostnaden för utökad provning. Vad gäller i tvisten aktuell filmning har 

några kostnader för utökad provning inte uppkommit. 

7.4.6 Ludvika har inte varit skyldigt att bekosta filmning av ledningen och har 

haft rätt att avbeställa denna åtgärd. Det är beställaren som avgör omfatt-

ningen av provningen, AB 04 kap. 2 § 15.  

7.4.7 Ludvika vitsordar att begäran om filmning återtogs som en följd av 

NCC:s begäran om tidsförlängning i förening med den avsevärda tid som 

filmningen skulle ha tagit i anspråk. Meddelande angående detta skicka-

des till NCC den 24 juli 2014. Ludvika meddelade samtidigt NCC att 

kommunen avsåg att kalla till slutbesiktning, detta sedan NCC hade för-

klarat att Entreprenaden var kontraktsenligt utförd, se Bilaga K29. 

7.5 Slutbesiktning 

7.5.1 Frågan om slutbesiktningen har enligt Ludvika betydelse för målet i två 

avseenden. NCC gör gällande att valet att genomföra slutbesiktning 

skulle utgöra ett hävningsgrundande avtalsbrott. NCC gör vidare gäl-

lande att något förseningsvite inte ska utgå under den tidsperiod som slut-

besiktningen tog i anspråk.  
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7.5.2 Vad till en början gäller i fråga om i slutbesiktningen påtalade fel framgår 

av AB 04 kap. 7 § 16 att utlåtandet från slutbesiktningen endast kan till-

mätas bevisverkan i en efterföljande rättslig prövning. 

7.5.3 Under sommaren 2014 hade NCC:s framdrift legat nere under en avse-

värd tid och endast begränsade delar av kontraktsarbetena återstod. Nå-

gon orsak till läckorna hade inte gått att fastställa. Trots detta var NCC:s 

inställning att arbetsutförandet var kontraktsenligt utfört. Under sam-

manträdet i Ludvika den 1 april 2014 var NCC ovilligt att anmäla Entre-

prenaden som färdigställd. NCC gjorde dock via e-post från bolagets om-

bud den 4 juli 2014 gällande att ledningen var ”i kontraktsenligt skick”, 

Bilaga K29. Mot denna bakgrund valde Ludvika att påkalla slutbesikt-

ning av Entreprenaden.  

7.5.4 Jan Dahlin hade redan den 6 december 2013 tagit upp frågan om slutbe-

siktning med NCC:s Mikael Jansson. Därefter framförde NCC den 

11 april 2014 att ”NCC:s kontraktsarbeten är slutförda så långt det går”. 

Därvid hävdade NCC att åtgärder för att lokalisera läckorna liksom yt-

terligare provtryckningar skulle falla utanför NCC:s åtagande. Under 

sammanträdet i Ludvika den 1 april 2014 var NCC ovilligt att anmäla 

Entreprenaden som färdigställd. NCC meddelade den 4 juli 2014 att 

”NCC ska utföra sina arbeten, provtryckning inkluderad, i enlighet med 

entreprenadhandlingarna. Detta har NCC gjort och NCC har dessutom 

färdigställt arbetena så långt det är möjligt. Ledningen är således i kon-

traktsenligt skick.” Detta är att jämställa med en anmälan om att de delar 

av Entreprenaden som omfattades av slutbesiktningen var färdigställda. 

Därefter, den 24 juli 2014, underrättade Ludvika NCC om att Ludvika 

avsåg att kalla till slutbesiktning.  

7.5.5 Från besiktningen undantogs de arbeten som NCC ännu inte hade utfört. 

Någon invändning mot detta framfördes inte från NCC:s sida under slut-

besiktningen. Det är oklart för Ludvika varför NCC förutsatte att Entre-

prenaden skulle underkännas vid slutbesiktningen, jfr. punkten 65 i akt-

bilaga 26. Enligt NCC skulle läckorna i ledningen uteslutande bero på 
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Ludvikas projektering. Om NCC hade utfört Entreprenaden på ett fack-

mässigt sätt enligt kontraktshandlingarna skulle Entreprenaden enligt 

NCC:s inställning ha godkänts vid slutbesiktningen oaktat läckorna.  

7.5.6 Slutbesiktningen av Entreprenaden inleddes den 20 oktober 2014 och av-

slutades den 3 februari 2015. Inom ramen för slutbesiktningen genom-

fördes en särskild utredning, se avsnitt 7.5 nedan. Vad som är en skynd-

samt bedriven slutbesiktning måste avgöras med beaktande av Entrepre-

nadens omfattning. Med hänsyn till den nu aktuella Entreprenadens om-

fattning samt till att det genomfördes en särskild utredning är tidsutdräk-

ten rimlig. Ludvika bestrider NCC:s påståenden om att slutbesiktningen 

inte skulle ha verkställts skyndsamt. 

7.5.7 Entreprenaden godkändes inte vid slutbesiktningen, se s. 7 i besiktnings-

utlåtandet, Bilaga K5. Besiktningsmannen noterade drygt 130 fel i Ent-

reprenaden. Vid slutbesiktningen framkom bl.a. skador på ledningen och 

att rör hade bytts ut av NCC, för övrigt utan avvikelseanmälan, till följd 

av mekanisk åverkan utifrån, se E1.137 på s. 26 i Bilaga K5. Detta visar 

att NCC antingen hade lagt ned skadade rör, eller att NCC skadat rören 

vid arbetsutförandet. 

7.6 Särskild utredning 

7.6.1 Inom ramen för slutbesiktningen genomfördes en särskild utredning en-

ligt AB 04 kap. 7 § 13 st. 4 rörande fyllning och packning kring led-

ningen, utförandet av provtryckningarna samt utbyte av föreskrivet fyll-

nadsmaterial. Den särskilda utredningen återfinns på s. 28 ff. i Bilaga K5.  

7.6.2 NCC har gjort gällande att den särskilda utredningen inte skulle ha beak-

tat att Ludvika skulle ha godkänt ett byte av kringfyllningsmaterial. Nå-

got generellt godkännande har inte lämnats från Ludvikas sida. Ändring 

av kringfyllningsmaterial har endast föreskrivits i den omfattning som 

framgår av geotekniskt PM den 15 februari 2013 av Sweco, s. 1 – 2 i 

Bilaga K23. I denna PM ges följande rekommendation: ”Vid läggning av 

ledning vintertid och där grundvattennivån ligger över schaktbotten i fin-



 46 (144) 

 

korniga och flytkänsliga jordarter rekommenderas följande: Lednings-

bädd och kringfyllning utförs med bergkross (8-16 mm) med material-

skiljande geotextil både mot omgivande naturligt lagrad jord och mellan 

kringfyllningen och övrig fyllning över ledningen.” Det var som framgår 

inte fråga om en generell ändring. I stället omfattade ändringen endast de 

sträckor där de aktuella förutsättningarna rådde. Ludvika har inte från 

NCC mottagit en förfrågan om ett generellt byte av fraktionen och har 

följaktligen inte heller godkänt någon sådan förändring. Detta framgår av 

UR 21, UR 31 och UR 32, s. 3 – 5 i Bilaga K23 I UR 31 bekräftar NCC:s 

Sture Lindstrand att Swecos PM kommer att följas och att NCC ”avgör 

var det skall göra[s] ledningsbädd och kringfyllning enligt Thomas Re-

belius utlåtande”. Det var därför inte fråga om en generell ändring för 

den resterande ledningsläggningen.  

7.6.3 Följaktligen har bergkross (8–16 mm) med materialskiljande geotextil 

endast fått läggas under förutsättning av att följande tre förutsättningar 

samtidigt råder: 

i. vintertid,  

ii. grundvattennivån ligger över schaktbotten och 

iii. finkorniga och flytkänsliga jordarter.  

7.6.4 Där dessa tre förhållanden inte har förelegat har NCC inte haft rätt att 

lägga bergkross (8-16 mm) med materialskiljande geotextil. Besiktnings-

anmärkningen att NCC på omkring 80 – 90 % av ledningssträckan har 

ändrat fyllnadsmaterial för ledningsbädd och kringfyllning från i Kon-

traktet föreskrivna 0–13 mm naturgrus till ett material med kornstorlek 

om 8–16 mm är följaktligen korrekt. 

7.6.5 Ludvika bestrider mot ovanstående bakgrund att Ludvika skulle ha be-

slutat att generellt ändra fyllningsmaterial för ledningsbädd och kring-

fyllning från föreskrivet 0–13 mm naturgrus till ett material med korn-

storlek om 8–16 mm. När det gäller punkten 61 i aktbilaga 72 har Lud-

vika följande kommentarer. 
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- (a) – De handlingar som var tillgängliga vid slutbesiktningen finns 

förtecknade i besiktningsutlåtandet. Thomas Reblins PM, Bi-

laga K23, var inte tillgänglig för besiktningsmannen vid slutbesikt-

ningen. Varken Ludvika eller NCC förde denna PM på tal vid slutbe-

siktningen. 

- (b) – Anmärkningen E1.2 är en generell anmärkning, innebärande att 

den inte tar hänsyn till Thomas Reblins PM, Bilaga K23. Ludvika 

vitsordar att NCC haft rätt att nyttja 8-16 mm kringfyllningsmaterial 

i enlighet med vad som framgår av Bilaga K23. Detta har Ludvika 

även vitsordat i överbesiktningen. Ludvika anser alltjämt att använd-

ning av 8-16 mm kringfyllningsmaterial på sträckor där de förutsätt-

ningar som anges i Bilaga K23 inte föreligger utgör ett fel eftersom 

ett sådant utförande avviker från kontraktshandlingarna.    

- (c) – Ludvikas Tommy Brolin meddelade den 1 april 2013 NCC att 

8–16 mm - material fick användas endast på de sträckor där grund-

vattennivån visade sig ligga över vattengången, se s. 2 i Bilaga S4. 

Tommy Brolins besked innebar en skärpning i fråga om användning 

av 8-16 mm kringfyllningsmaterial i förhållande till Thomas Reblins 

PM, Bilaga K23. Att grundvattnet ska ligga över vattengången inne-

bär att grundvattnet ska nå upp till rörets invändiga nederdel. Enligt 

Thomas Reblins PM fick materialet nyttjas om grundvattennivån 

nådde schaktbotten, vilket är en lägre punkt. 

- (d) – NCC hade genom UR 53 den 11 april 2013 anmält vattensjuk 

mark med svåra schaktförhållanden på etapp H, sträcka 0/200-0/310. 

Eftersom det vid tidpunkten rådde vinterförhållanden, följer av Tho-

mas Reblins PM, Bilaga K23, att 8-16 mm kringfyllningsmaterial 

kunde användas. Den 23 maj 2013 anmälde NCC genom UR 69 byte 

av kringfyllningsmaterial 8-16 mm till kringfyllningsmaterial 

0-8 mm stenmjöl på sträcka H 0/200 - 0/250, vilket Ludvika god-

kände. När UR 69 avsändes den 23 maj 2013 rådde inte längre vin-
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terförhållanden och kringfyllningsmaterial 8–16 mm skulle därför 

inte användas enligt Thomas Reblins PM, Bilaga K23.   

- (e) – Ludvika uppmärksammade inte under framdriften att NCC bytte 

kringfyllningsmaterial på det sätt som senare visade sig ha skett. En-

ligt Ludvika har bytet av kringfyllningsmaterial inte påtalats som ett 

fel före slutbesiktningen. 

- (f) – Ludvika vitsordar inte vad NCC gör gällande. När det inte före-

kommer vatten i ledningsgraven är naturgrus att föredra. Fraktionen 

8-16 mm är däremot att föredra om vatten förekommer i ledningsgra-

ven. Om NCC hade använt projekterat kringfyllningsmaterial, natur-

grus 0-13 mm, i den ursprungliga läggningen skulle problem med fritt 

strömmande vatten i ledningsgraven inte ha uppstått, dvs. naturgrus 

hade varit att föredra. Då det vid omläggningen förekommer fritt 

strömmande vatten i ledningsgraven är naturgrus 8-16 mm att före-

dra.  

7.6.6 Ludvika hade i sig inte någon erinran mot att projekteringen skulle om-

fattas av den särskilda utredningen. Anledningen till att besiktningsman-

nen motsatte sig att låta den särskilda utredningen även omfatta projek-

teringen var att en slutbesiktning endast omfattar frågan om entreprenö-

ren har uppfyllt kontraktsenliga fordringar eller inte, vilket meddelades 

parterna genom en skrivelse från besiktningsmannen den 4 november 

2014. Ludvika valde att acceptera besiktningsmannens bedömning. När 

det gäller en särskild utredning framgår av AB 04 kap. 7 § 13 st. 4 att 

besiktningsmannen endast behöver höra parterna. Parterna kan således 

inte instruera besiktningsmannen att gå utöver vad som enligt AB 04 in-

går i hans uppdrag. Ingenting hindrade NCC från att vare sig i detta skede 

eller senare genomföra en egen utredning rörande projekteringen. NCC 

hade för övrigt redan genomfört en utredning genom WSP, som dock 

utgick från felaktiga förutsättningar och utan tillgång till erforderlig kom-

petens.  
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7.7 Överbesiktning 

7.7.1 NCC påkallade därefter överbesiktning. NCC:s yrkande i överbesikt-

ningen omfattade inte frågan om godkännande av Entreprenaden. I på-

kallelseskriften begärde NCC i strid mot AB 04 kap. 7 § 15 att Ludvika 

skulle svara för NCC:s kostnader i anledning av överbesiktningen. 

7.7.2 Överbesiktningsförfarandet slutfördes aldrig eftersom NCC efter häv-

ningen av Kontraktet återkallade begäran om överbesiktning. Till saken 

hör att överbesiktningen då på initiativ av NCC hade varit vilande sedan 

tidigt 2016.  

7.7.3 Det felaktiga påståendet att Ludvika under överbesiktningsförfarandet 

skulle ha vidgått ett byte av kringfyllningsmaterial har kommenterats 

ovan. 

7.7.4 Vad som förekom under överbesiktningen saknar relevans för målet. 

NCC valde att på egen risk återkalla ansökan om överbesiktning. Hur 

utfallet skulle ha blivit om NCC hade valt att fullfölja överprövningen är 

inte någon omständighet som rätten har anledning att ta ställning till. 

Ludvika utgår för egen del från att NCC under felavhjälpandet hade kom-

mit till insikt om att överbesiktningen inte skulle leda till de av NCC ef-

tersträvade ändringarna av slutbesiktningen.  

7.7.5 NCC gör under punkten 35 i aktbilaga 100 gällande att Entreprenaden 

ska anses vara godkänd i augusti 2014 eftersom slutbesiktningen enligt 

NCC då borde ha varit slutförd. Som angetts ovan var godkännandefrå-

gan inte föremål för överbesiktningsnämndens prövning. NCC gjorde 

alltså inte under överbesiktningen gällande att slutbesiktningen borde ha 

lett till att Entreprenaden godkändes. Ludvika bestrider att förutsätt-

ningar att godkänna Entreprenaden vid slutbesiktning varken förelåg i 

augusti 2014 eller senare. 
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7.8 NCC:s förslag rörande relining 

7.8.1 Istället för att avhjälpa felen föreslog NCC under maj 2015 att ledningen 

skulle bli föremål för relining, dvs. att en PE-ledning skulle dras genom 

de befintliga GAP-rören. NCC:s förslag kompletterades under september 

2015. Den 26 november 2015 meddelade Ludvika att Ludvika inte ac-

cepterade att det kontraktsenliga utförandet skulle ändras.  

7.8.2 NCC:s förslag innefattade inte något avhjälpande av de fel som hade på-

talats genom utlåtandet från slutbesiktningen. Reliningen skulle medföra 

att ledningen inte längre var diffusionstät. Dessutom skulle ledningens 

kapacitet försämras. Ledningen skulle därför till följd av en relining 

komma att avvika från det kontraktsenliga utförandet. 

7.8.3 Av Bilaga K8 och Bilaga K36 framgår att en relining inte hade varit möj-

lig att utföra.  

7.9 NCC beslutar att utföra omläggning/felavhjälpande 

7.9.1 Enligt Ludvika är omläggningen och orsakerna till denna av väsentlig 

betydelse för tvisten. Skälet till detta är att NCC gör gällande att omlägg-

ningen utgör ett ÄTA-arbete för vilket NCC har debiterat Ludvika 

35 713 410 kr, att detta betalningskrav ligger till grund för NCC:s häv-

ning samt att NCC gör gällande att Ludvika skulle sakna rätt till förse-

ningsvite under den tidsperiod som omläggningen utfördes.  

7.9.2 Skulle rätten komma fram till att omläggningen utgör ett felavhjälpande 

har NCC inte rätt till debiterad ersättning om 35 713 410 kr, varvid detta 

betalningskrav inte kan läggas till grund för hävning. Vidare utgår i så 

fall förseningsvite under den tid som omläggningen har genomförts. 

7.9.3 Den 10 december 2015 meddelade NCC Ludvika att bolaget hade beslu-

tat att lägga om ledningen. NCC förbehöll sig rätt till ersättning för om-

läggningen, dvs. rätteligen felavhjälpandet, enligt AB 04 kap. 5 § 17 st. 

5 (rimligen avsåg NCC st. 4 i den aktuella bestämmelsen) för det fall det 

slutligen skulle visa sig att NCC:s arbeten inte var behäftade med fel, se 
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Bilaga K6. Något annat förbehåll ställdes inte. Detta innebär att NCC inte 

förbehöll sig rätten att häva Kontraktet till följd av påstådda brott mot 

den s.k. Ludvikaöverenskommelsen, valet av besiktningsman eller ge-

nomförandet av slutbesiktningen. Vad NCC anför i punkten 101 i aktbi-

laga 26 avviker från vad NCC anförde i Bilaga K6. NCC gjorde i skri-

velsen inte gällande att NCC inte skulle bära ansvar för felen, utan hän-

visade enbart till utfallet vid en slutlig prövning. 

7.9.4 Ludvika har begärt att samtliga besiktningsanmärkningar ska avhjälpas. 

Ludvika hade inte skäl att godkänna något annat än ett kontraktsenligt 

utförande. Det var NCC och inte Ludvika som beslutade att ett kontrakt-

senligt utförande endast kunde uppnås genom en omläggning av led-

ningen i dess helhet. Ludvika har aldrig specifikt begärt att TK1 eller 

TK2 skulle läggas om. Ludvika har dock påpekat att NCC:s beslut att 

lägga om ledningen medför att vissa besiktningsanmärkningar blir av-

hjälpta till följd av de arbeten i ledningsgraven som är förenade med 

felavhjälpandet.  

7.9.5 Under tiden fram till december 2015 var frågan om besiktningsanmärk-

ningarna inte uppe för diskussion mellan NCC och Ludvika. Förslaget 

rörande relining och den senare beslutade omläggningen hade enligt Lud-

vikas uppfattning inte något att göra med besiktningsanmärkningarna, 

utan avsåg att åstadkomma en ledning som inte var behäftad med läck-

age. I detta syfte förekom kontakter mellan parterna och den 2 november 

2015 genomfördes ett teknikmöte, se minnesanteckningar i Bilaga K30.  

7.9.6 NCC gör gällande att omläggningen skulle vara föranledd av att Ludvika 

inte accepterade NCC:s förslag gällande relining. Om NCC:s uppfattning 

varit att ledningen är kontraktsenligt utförd har det dock stått NCC fritt 

att inte vidta några åtgärder överhuvudtaget. Att Ludvika begär felavhjäl-

pande innebär inte att NCC måste utföra felavhjälpandet. En entreprenör 

som anser att han inte är ansvarig för ett fel kan – på egen risk –avvakta 

med felavhjälpandet till dess att en överbesiktningsnämnd har avgjort 

frågan, alternativt felansvaret har prövats rättsligt. Den risk som entre-
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prenören därvid tar är att beställaren utnyttjar möjligheten att avhjälpa 

felet på entreprenörens bekostnad. Ludvika hänvisar till AB 04 kap. 5 § 

17 st. 3 – 5. NCC bär ensamt ansvaret för NCC:s beslut att inom ramen 

för ett felavhjälpande lägga om ledningen. Ludvikas inställning har hela 

tiden varit att omläggningen utgör ett felavhjälpande, se t.ex. Bilaga K30. 

7.9.7 Den utredning som Ludvika har åberopat rörande de utförandefel som 

framkommit vid omläggningen, Bilaga K8, påvisar enligt Ludvika att 

omläggningen har utgjort ett felavhjälpande. De omlagda ledningssträck-

orna var före omläggningen behäftade med utförandefel enligt vad Lud-

vika närmare har utvecklat under avsnitt 8.6 – 8.18 i aktbilaga 40. Om-

läggningen har inneburit att dessa utförandefel har åtgärdats. Efter om-

läggningen har åtta av nio ledningssträckor kunnat provtryckas med god-

känt resultat. Det enda undantaget är TK20 där synligt läckage kunde 

iakttas. 

7.9.8 NCC vitsordar numera (se avsnitt 11.4 i aktbilaga 56) vissa av de förhål-

landen som Ludvika har påpekat som utförandefel. Det gäller (i) hål eller 

sprickor i ledningen (dock att NCC inte vitsordar ansvar i denna del) (ii) 

inträngande tätning i rör (iii) skadade ytskikt (dock att NCC inte vitsordar 

ansvar i denna del) (iv) sten inklämd i packning (v) skador som visar att 

ledningen har körts på av en padda eller en stamp (vi) sediment i led-

ningen (dock att NCC inte vitsordar ansvar i denna del) samt (vii) före-

komst av stenar större än 300 mm i resterande fyllning. 

7.9.9 Vid omläggningen framkom således att de delar av ledningen som blev 

föremål för omläggning var behäftade med utförandefel, varav vissa fel 

är ostridiga i målet. Det förbehåll som NCC ställde upp gällande rätt till 

ersättning för omläggningen, se Bilaga K6, är därmed inte uppfyllt. Detta 

innebär att omläggningen utgör ett felavhjälpande som NCC inte har rätt 

till ersättning för. Vidare utgår förseningsvite under den tid som omlägg-

ningsarbetena tog i anspråk. 
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7.10 Anpassning av projektering inför felavhjälpandet 

7.10.1 Orsaken till ändringarna i bygghandlingarna inför NCC:s felavhjälpande 

var att anpassa projekteringen till att felavhjälpandet skulle utföras i rörd 

mark (dvs, sådan mark som hade bearbetats i första läggningen). Den ur-

sprungliga projekteringen avsåg ledningsläggning i orörd mark. Med be-

greppet ”rörd mark” avser Ludvika det förhållandet att NCC var hänvisat 

till att under felavhjälpandet förlägga den nya ledningen i den befintliga 

ledningsgraven som tidigare varit uppschaktad. Att lägga om en ledning 

i rörd mark medför bl.a. ökad risk för sättningar och otillräckligt sidostöd 

för ledningen.   

7.10.2 Ludvika bestrider att de vidtagna anpassningarna skulle ha syftat till att 

korrigera av NCC påstådda fel i den ursprungliga projekteringen. 

7.10.3 När det gäller punkten 105 i aktbilaga 26 hänvisar Ludvika till samman-

ställningen av ändrings-PM i Bilaga K24. 

7.10.4 Bortsett från de ändringar som berördes i PM 41 och som aldrig utfördes 

av NCC har Ludvika beslutat om fyra anpassningar och en justering av 

mängdförteckningen under felavhjälpandet.  

7.10.5 Det är korrekt att Ludvika inför omläggningen lät redovisa justerade 

schaktsektioner till NCC. De justerade typsektionerna beskrev arbetena 

enligt Teknisk Beskrivning Mark med mängder (TB) under CBB.31 och 

DCB.11. Ludvikas avrop av option PM 04, släntlutning 4:1, medförde att 

typsektionerna 1 – 4 enligt Bilaga K25 inte var aktuella under NCC:s 

felavhjälpande. Dessa typsektioner utgick därför och ersattes av en ny 

sektion med släntlutning 4:1. 

7.10.6 De nya typsektionerna var en nödvändig följd av att ledningen behövde 

läggas om pga. NCC:s utförandefel i första läggningen. Om NCC hade 

utfört den första läggningen i överensstämmelse med entreprenadhand-

lingarna och därtill fackmässigt enligt AB 04 kap. 2 § 1 skulle den av 



 54 (144) 

 

NCC påtalade kostnadsökningen inte ha uppkommit. Av NCC påstådd 

kostnadsökning vitsordas inte av Ludvika. 

7.10.7 En av typsektionerna för omläggningen (typsektion 3) avser ett utförande 

där schakten är bredare än 2,38 m (5xDy) för GAP-rör räknat vid över-

kant kringfyllning, dvs. vad NCC betecknar som ”stukad” kringfyllning. 

Tillräcklig stabilitet i rörpaketet erhålls dock om den vågräta överytan på 

kringfyllningen är minst 2,38 m (5xDy), vilket uttryckligen anges i typ-

sektionen. Anledningen till att typsektion 3 behövde tillämpas vid om-

läggningen var att ledningsgraven då blev bredare än vid den första lägg-

ningen eftersom omläggningen skedde i rörd mark. Vid den ursprungliga 

projekteringen som gällde orörd mark var förutsättningarna sådana att 

ovannämnda mått, (2,38 m (5xDy)), inte skulle behöva överskridas, se 

typsektion 1 - 4 i förfrågningsunderlaget/bygghandlingen. Detta innebar 

att kringfyllningen vid den första läggningen skulle läggas vågrätt från 

schaktsida till schaktsida. Följaktligen utgjorde den ”stukade” kringfyll-

ningen ett felaktigt utförande i den första läggningen. Skälet till varför 

besiktningsmannen antecknade ”stukad” kringfyllning som ett fel be-

rodde på att NCC, i syfte att spara kringfyllningsmaterial, dock utan att 

beakta detta i mängdregleringen, sluttade av kringfyllningen mot schakt-

kanten istället för att lägga kringfyllning från schaktkant till schaktkant. 

NCC har vitsordat detta utförande under överbesiktningsförfarandet, se 

punkten 113 i NCC:s inlaga I vid överbesiktningen. Att kringfyllning 

packades med skopa har NCC anfört under punkten 114 i NCC:s inlaga 

I vid överbesiktningen. 

7.10.8 Att AMA Anläggning 07 har gällt för jordschaktens släntlutning vitsor-

das. Ludvika bestrider att Ludvika under överbesiktningen skulle ha 

medgivit att anmärkningen E1.4 skulle ha varit felaktig. Ludvika vidhöll 

att denna anmärkning var korrekt, grundat bl.a. på att NCC:s verkliga 

utförande av schaktslänter inte uppfyllde de krav som framgår av AMA 

Anläggning 07. Ludvika påpekar att även om ett sådant medgivande 

skulle ha lämnats skulle det endast få bevisverkan i målet. 
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7.10.9 Den förstärkta ledningsbädden beskrevs i Kontraktet enbart med text i 

Teknisk beskrivning. För att förtydliga utförandet redovisades den för-

stärkta ledningsbädden på typsektion 1 i den nya ritningen. På typsektion 

1 redovisades vidare storleken på den förstärkta ledningsbädden i förhål-

lande till grundvattennivån. Typsektionerna beaktade även de ändrade 

förhållanden som skulle komma att råda vid omläggningen, i form av 

konsekvenser av den ursprungliga felaktiga läggningen, utförande i rörd 

mark, tidigare använt felaktigt material 8-16 mm, rinnande vatten i led-

ningsgraven samt ett påstående från NCC om att huvuddelen av led-

ningen skulle vara utförd under grundvattenytan. Detta påstående visade 

sig under omläggningen vara felaktigt.  

7.10.10 Ludvika, företrätt av Ludvikas byggledare, och i samråd med NCC:s 

platsledning enades under omläggningen på plats om vilken typsektion 

som skulle användas på respektive sträcka. I samband därmed beaktade 

parterna bl.a. markförhållanden samt förekomsten av vattenflöden i led-

ningsgraven. Aktuella vattenflöden var hänförliga till NCC:s felaktiga 

val av kringfyllningsmaterial 8-16 mm. Dimensionen hos detta material 

medförde att vatten fritt kunde flöda i ledningsgraven. Om NCC hade 

använt projekterat kringfyllningsmaterial, naturgrus 0-13 mm, skulle 

problemet med vattenflöden inte ha uppkommit. 

7.10.11 Som framgår av Bilaga K23 medgav Ludvika under den första lägg-

ningen användning av 8-16 mm kringfyllningsmaterial under vissa där 

närmare angivna förutsättningar. Ludvika hade inte någon annan uppfatt-

ning inför felavhjälpandet än att NCC skulle använda det föreskrivna 

kringfyllningsmaterialet (0-13 mm). Ludvika medgav dock att NCC un-

der omläggningen fick återanvända 8-16 mm material i vissa avseenden, 

t.ex. i tätning och avjämning mot bergsterrass. Syftet med detta var att 

hålla nere NCC:s kostnader för felavhjälpandet då överblivet material, 

som fanns i överflöd, kunde återanvändas. Det är således ett felaktigt på-

stående från NCC: sida att Ludvika skulle ha förbjudit användning av 

8-16 mm material under omläggningen.  
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7.10.12 De grundvattenrör som projekterades inför felavhjälpandet avsåg att ve-

derlägga NCC:s påstående att det skulle förekomma grundvatten i mark-

ytan längs hela ledningssträckan. Ludvika har efter NCC:s hävning inlett 

en långtidsmätning av grundvattenförhållandena. Trots att de platser där 

det förelåg sämst grundvattenförhållanden valdes ut för installation av 

grundvattenrör, visar långtidsmätningen under åren 2014 – 2017 inte nå-

gon förekomst av grundvatten i markytan. Detta påvisar att WSP:s rap-

port baseras på felaktiga slutsatser.  

7.10.13 De extra stödblocken vid de prefabricerade böjarna syftar till att öka sä-

kerheten med anledning av att dels NCC hävdat att det förekom vatten 

överallt, dels då omläggningen utfördes i rörd mark, dels då NCC använt 

8-16 mm material som leder vatten vidare i ledningsgraven som i sin tur 

kan medföra för höga vattennivåer i ledningsgraven på känsliga ställen. 

Vid omläggningen förelåg problem med det framrinnande vattnet (i 

8-16 mm materialet). Vid omläggningen återanvändes 8-16 mm materi-

alet, som förstärkt ledningsbädd, för att bl.a. avleda det framrinnande 

vattnet. Risk med framrinnande vatten i ledningsgraven förelåg därför, 

även efter omläggningen. 

7.10.14 Ludvika känner inte till den påstådda isärglidning av rör som NCC hän-

visar till under punkten 115 i aktbilaga 26. Försiktig framschakt av an-

slutande rör mot dragsäkra rör beställdes inom ramen för felavhjälpandet 

(UR 13) och någon isärglidning påträffades inte i samband därmed. Syf-

tet med ändringarna i PM30 och PM32 framgår av p.7.10.13. Som an-

getts ovan bekräftade långtidsmätningen att den ursprungliga projekte-

ringen var korrekt då grundvatten till markytan inte förekom på något 

ställe utmed ledningssträckan. 

7.10.15 Ludvika gör inte gällande att kontraktshandlingarna skulle innehålla nå-

got förbud att använda brunnar som mothåll vid provtryckning. Av kon-

traktshandlingarna framgår att entreprenören ska utföra provtryckningen 

enligt ”gällande anvisningar”. Det har således varit upp till NCC att på 

eget ansvar och med beaktande av kravet på fackmässighet bestämma hur 
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provtryckningen skulle utföras. Ludvika bestrider mot denna bakgrund 

att det skulle utgöra en projekteringsförändring att inte låta brunnar utan 

förstärkning utsättas för ensidigt tryck.  

7.10.16 NCC medger genom punkten 117 i aktbilaga 26 att den ursprungliga 

provtryckningen utfördes på ett felaktigt sätt då NCC använde brunnar 

som mothåll. Vid det första byggmötet under omläggningen, byggmöte 

30, antecknades följande i punkten 30.6.5, ”MP [Ludvikas byggledare] 

informerar att de cirkulära brunnarna med största sannolikhet ej håller för 

att provtryckas emot. De Rektangulära brunnarna klarar ev provtryck-

ning om de förstärks med en friktionsplatta i botten. MP återkommer när 

de fått svar från sin konstruktör.” Vid byggmöte nr 32 meddelade Ludvi-

kas byggledare att friktionsplatta behövdes, se Bilaga K4 s. 126. Det har 

ålegat NCC att på eget ansvar och med beaktande av kravet på fackmäss-

ighet bestämma hur provtryckningen skulle utföras, dvs. om brunnar 

skulle användas som mothåll vid provtryckningen.  

7.10.17 PM40 avsåg en korrigering av rörspecifikation. Som angetts ovan före-

kom en enda avvinkling om 5,77 grader i den rörspecifikation som ut-

gjorde del av de ursprungliga bygghandlingarna, vilken före första lägg-

ningen hade korrigerats genom besked per telefon och genom PM40 även 

korrigerades skriftligen. De utsättningsdata som Ludvika tillhandahöll 

NCC inför den första läggningen innehöll dock inte någon avvinkling om 

5,77 grader. Enligt NCC:s relationsinmätning utfördes heller inte någon 

avvinkling om 5,77 grader, vare sig under den första läggningen eller 

under felavhjälpandet. Uppgiften i rörspecifikationen har således inte 

föranlett NCC att utföra någon avvinkling om 5,77 grader. Det är oklart 

vad NCC avser när bolaget hänvisar till flytt av rör med 65 m.  

7.10.18 Mot denna bakgrund bestrider Ludvika att Ludvika skulle ha vidtagit en 

omfattande ”omprojektering” inför felavhjälpandet. Ludvika bestrider 

även att de vidtagna anpassningarna skulle ha syftat till att korrigera tidi-

gare brister i projekteringen. Något samband mellan de vid felavhjälpan-

det vidtagna anpassningarna och de utförandefel som NCC ansvarar för 
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och som har påträffats i Entreprenaden liksom det förhållandet att led-

ningen inte är tät föreligger inte. 

7.10.19 Eftersom det inte har gjorts gällande något orsakssamband mellan de på-

stådda projekteringsfelen och ledningens funktion eller de utförandefel 

som Ludvika gör gällande i målet, saknar Ludvikas påstådda omprojek-

tering relevans för frågan om Entreprenaden är behäftad med fel eller 

inte. NCC har inte förklarat (se avsnitt 9.2 i aktbilaga 56) varför den an-

passade projekteringen skulle vara en nödvändig förutsättning för led-

ningens funktion. 

7.11 Utförande av omläggning/felavhjälpande 

7.11.1 NCC:s preliminära tidplan för felavhjälpandet angav att arbetena skulle 

inledas den 23 maj 2016 och avslutas under mars 2017. Arbetena påbör-

jades i mycket begränsad omfattning under maj 2016. Vid månadsskiftet 

maj/juni 2016 hade endast 712 m rör levererats till NCC. NCC:s egent-

liga arbete med felavhjälpandet inleddes således först under hösten 2016.  

7.11.2 När det gäller punkten 102 i aktbilaga 26 är det korrekt att NCC inför 

felavhjälpandet ställde vissa frågor till Ludvika. Tidpunkten för Ludvikas 

svar på dessa frågor har dock inte medfört hinder för NCC rörande fram-

driften av felavhjälpandet. Ludvika bestrider därför att NCC skulle ha 

rätt till tidsförlängning. 

7.11.3 NCC utsåg en ny projektorganisation som skulle ansvara för felavhjäl-

pandet. Ludvika lät genomföra flera utbildningstillfällen för personalen i 

den nya projektorganisationen. Nio delsträckor med GAP-rör lades om, 

totalt ca 4 329 m. Orsaken till att arbetet med felavhjälpandet tog längre 

tid att utföra än den första läggningen var att NCC bytte ut bolagets pro-

jektorganisation och dessutom utförde arbetena med betydligt större nog-

grannhet än under den första läggningen. 
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7.11.4 De sex första omlagda delsträckorna, TK04, TK07, TK08, TK09, TK10 

och TK11, om totalt ca 2 550 m, utfördes i enlighet med Ludvikas pro-

jektering och anvisningar och provtrycktes med godkänt resultat. 

7.11.5 De därpå följande omlagda delsträckorna TK03, TK05 och TK20, kunde 

däremot inte uppvisa godkända resultat vid provtryckningarna. NCC in-

ledde därför läcksökning. På sträckorna TK03 och TK05 konstaterades 

inläckande vatten i de ännu inte fyllda ledningarna. Eftersom det inte fö-

rekommer något nämnvärt grundvattentryck på sträcka TK20 noterades 

inget inläckande vatten på denna sträcka men vid provtryckningen visade 

det sig att ledningen inte var tät. I Bilaga K2 återfinns en karta över del-

sträckorna. 

7.11.6 NCC beslutade under slutet av december 2016 att tills vidare ställa in 

fortsatt felavhjälpande på grund av läckor på de ovannämnda lednings-

sträckorna, TK03 och TK05, samt då TK20 inte uppnådde avtalat prov-

tryckningsresultat. NCC uppgav till Ludvika att NCC bedömde det oan-

svarigt att fortsätta läggningsarbetena innan dess att orsaken till läckorna 

hade gått att fastställa.  

7.11.7 Under december 2016 avbröt NCC därför ledningsläggningen för att i 

stället bedriva fortsatt läcksökning. Vid läcksökning på sträckorna TK03 

och TK05 konstaterade NCC att bolaget vid läggningsarbetena hade vänt 

packningarna fel. I nedanstående Figur 2 redovisas en felmonterad re-

spektive korrekt monterad packning. När packningen är rättvänd ligger 

fjällen i sådan riktning att de reser sig uppåt och förstärker tätningen när 

ledningen sätts i drift och vattnet släpps på. NCC:s felaktiga installation 

av packningen medför att packningen kommer att sakna avsedd funktion. 

Detta är ett väsentligt fel som medför läckage. Dessutom finns det risk 

för att packningen vid montaget skjuts in i röret och därvid förlorar av-

sedd funktion.  
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Figur 2. Rätt- respektive felvänd packning 

Sedan NCC avhjälpt dessa fel i arbetsutförandet kunde sträckorna TK03 

och TK05 provtryckas med godkänt resultat. Det är anmärkningsvärt att 

NCC vände packningarna fel då det av NCC:s rörleverantörs anvisningar 

framgår hur packningarna ska monteras, se nedanstående Figur 3, och 

NCC dessutom hade lagt hela ledningen en gång tidigare. 
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Figur 3. Monteringsanvisning rör/packningar enligt rörleverantörens 

läggningsanvisningar och utbildningsmaterial. 

7.11.8 NCC påträffade en läckande skarv och ytterligare en skadad packning på 

sträckan TK20 som åtgärdades. Trots dessa åtgärder visade det sig inte 

vara möjligt att provtrycka TK20 med godkänt resultat. Detta förhållande 

saknar samband med Ludvikas projektering. Av en statusrapport från SP 

avseende packningarna från sträckorna TK03 och TK05 under felavhjäl-

pandet, Bilaga K7, framgår att NCC:s arbetsutförande hade avvikit från 

vad som var kontraktsenligt utförande enligt NCC:s rörleverantörs lägg-

ningsanvisningar. Den slutliga rapporten från SP har Ludvika, trots be-

gäran därom, aldrig fått del av. Det synliga läckaget från TK20 är en 

konsekvens av ett felaktigt utförande. Packningarna på TK20 blev inte 

föremål för kontroll hos SP. NCC:s påstående att sträckan skulle ha god-

känts om läckaget inte framträtt på en frilagd sträcka påvisar att NCC inte 
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tar ansvar för bolagets egen arbetsprestation; ett läckage skulle enligt 

NCC således inte vara något problem så länge som läckaget inte framträ-

der vid provning. 

7.11.9 Totalt har 8 ledningssträckor om totalt 3 636 m kunnat provtryckas med 

godkänt resultat efter NCC:s felavhjälpande. 

7.11.10 NCC valde att inte slutföra felavhjälpandet, utan att i stället ogrundat av-

bryta arbetena och senare häva Kontraktet, vilket berörs närmare nedan. 

8 NÄRMARE OM NCC:S UTFÖRANDEFEL 

8.1 Utgångspunkter för bedömningen 

8.1.1 Enligt Ludvika är huvudfrågan i målet vad som är orsaken till att led-

ningen inte var tät efter NCC:s första läggning. Tingsrätten har att ta ställ-

ning till om den bristande tätheten beror på utförandefel, projekteringsfel 

eller en kombination därav. 

8.1.2 Skulle tingsrätten finna att orsaken till den bristande tätheten är utföran-

defel som NCC svarar för utgör NCC:s omläggning ett felavhjälpande 

och inte ett ÄTA-arbete. Den tidsutdräkt som förevarit pga. konsekven-

serna av utförandefelen blir då en försening som NCC ensamt ansvarar 

för. NCC borde rätteligen ha inlett felavhjälpandet redan under april 

2014. Förekomsten av utförandefel leder vidare till slutsatsen att NCC:s 

hävning är ogrundad. Ludvika har då rätt till skadestånd med ett belopp 

motsvarande kostnaden för att färdigställa Entreprenaden. 

8.1.3 Som framgår av Bilaga K18 uppnåddes avtalat provtryck inte på någon 

GAP-ledningssträcka. Ledningen var därför inte i dess helhet tät. Ludvi-

kas inställning är att orsaken till detta är utförandefel som NCC svarar 

för, medan NCC gör gällande att orsaken skulle vara projekteringsfel 

som Ludvika bär ansvaret för.  

8.1.4 Bevisbördan för att orsaken till att ledningen inte är tät beror på Ludvikas 

projektering och inte NCC:s utförande åvilar NCC.  



 63 (144) 

 

8.1.5 Ludvika redovisar under avsnitt 9 – 10 nedan förekomsten av de mer vä-

sentliga utförandefelen i NCC:s arbetsutförande. Ludvika har ovan redo-

visat omständigheter och underlag som vederlägger NCC:s påståenden 

om projekteringsfel. 

8.1.6 Utförandefelen påvisar att NCC inte har iakttagit de krav på noggrannhet 

och omsorg som erfordras vid läggningen av GAP-rör. Dessa krav beto-

nades särskilt av Ludvika vid den utbildning som Ludvika tillhandahöll 

och som det enligt AFC.343 ålåg NCC att tillse att all personal erhöll del 

av.  

8.1.7 NCC har inte åberopat någon egen utredning, vare sig i fråga om utfö-

randefelen eller de påstådda projekteringsfelen. NCC har inte heller be-

mött Ludvikas felpåståenden i sak, utan har endast anfört att felen i själva 

verket inte föreligger (se punkten 171 i aktbilaga 26).  

8.1.8 NCC har inte presenterat något orsakssamband mellan de påstådda pro-

jekteringsfelen och resultatet av provtryckningen. NCC har inte heller 

förmått visa varför Ludvikas projektering enligt NCC ofelbart skulle leda 

till de utförandefel som redovisas nedan. 

8.2 Frågan om reklamation och avlämnande 

8.2.1 Ludvika har inte reklamerat för sent. Ludvika har sedan provtryckningen 

avslutades gjort gällande att de underkända provtryckningarna beror på 

fel i NCC:s arbetsutförande. Eftersom ledningen är förlagd i mark har 

Ludvika inte känt till de specifika felorsaker som återfinns i bilaga 6 till 

Bilaga K8 eller de fel som redovisas i Bilaga K36 förrän Ludvika fick 

del av de aktuella utredningarna. 

8.2.2 NCC gör i punkten 169 i aktbilaga 26 gällande att bolaget inte skulle vara 

skyldigt att avhjälpa fel eftersom Entreprenaden inte har tagits i bruk. 

Detta är felaktigt. Regleringen i AB 04 kap. 5 § 15 rör fel som beställaren 

upptäcker och påpekar efter det att Entreprenaden har avlämnats eller ta-

gits i bruk. Entreprenaden har avlämnats till Ludvika även om den, pga. 
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NCC:s utförandefel och underlåtenhet att färdigställa kontaktarbetena, 

ännu inte kunnat tas i bruk. Detta innebär att regleringen i AB 04 kap. 5 

§ 15 är tillämplig. 

8.2.3 Ludvika delar därför inte NCC:s uppfattning om att en entreprenad måste 

ha tagits i bruk för att beställaren ska ha rätt att påtala fel. NCC utelämnar 

att AB 04 kap. 5 § 15 även omfattar ”avlämnad” del av en entreprenad. 

Genom den obefogade hävningen har NCC avlämnat av NCC utförd del 

av Entreprenaden.  

8.2.4 NCC gör vidare gällande att Entreprenaden inte skulle ha avlämnats till 

Ludvika. Denna inställning är uppenbart oförenlig med vad NCC gör gäl-

lande i punkt 144 i aktbilaga 26, där NCC anför att avtalsförhållandet är 

avvecklat och att garantitiden börjat löpa. Vid en hävning har entrepre-

nören garantiansvar för de arbeten som har utförts fram till hävningen. 

AB 04 kap. 5 § 5 gäller även efter hävning. NCC har trots detta avböjt att 

utföra ytterligare felavhjälpande. 

8.2.5 De fel som Ludvika gör gällande i målet förklarar varför ledningen inte 

är tät och att NCC ansvarar för detta förhållande. Att ledningen inte är tät 

påtalade Ludvika redan 2013. Vidare är ledningen förlagd i mark och de 

enskilda utförandefelen därmed dolda. De frister som NCC hänvisar till 

är därmed inte relevanta, se AB 04 kap. 7 § 11 st. 2 p. 1. I detta samman-

hang vill Ludvika påpeka att det inte framgår några avvikelser av NCC:s 

egenkontroll. Ludvika har vid kommunens kontroll av arbetsutförandet 

haft rätt att förlita sig på NCC:s egenkontroll. 

8.2.6 Följaktligen bestrider Ludvika att kommunen skulle vara skyldigt att utge 

ersättning till NCC i anledning av påstått sen reklamation. Då NCC där-

till vid den aktuella tidpunkten sedan länge hade avetablerat från arbets-

platsen kunde innehållet i Bilaga K8 eller Bilaga K36 inte påverka sättet 

för NCC:s framdrift.  

8.2.7 I detta avseende åberopar Ludvika särskilt att det först genom Bilaga K36 

framkommit att det på tre sträckor saknas rör om ca 10 m, 3 - 4 m respek-



 65 (144) 

 

tive ca 12 m. Det är därför uteslutet att de arbetslag som utfört arbetena 

på dessa platser inte skulle ha känt till att deras förfarande medförde att 

ledningen aldrig skulle kunna bli tät.  

8.3 Särskilt om kringfyllningsmaterial 

8.3.1 Till grund för Ludvikas beloppsmässiga krav i målet ligger ett påstående 

om att icke omlagd del av ledningen behöver läggas om till följd av kvar-

varande utförandefel.  

8.3.2 När ledningen läggs om kommer den nuvarande kringfyllningen att er-

sättas med ny kringfyllning. Frågan om kringfyllningsmaterialets di-

mension ligger således inte i sig till grund för något beloppsmässigt krav 

i målet.  

9 UTFÖRANDEFEL – ICKE OMLAGD DEL 

9.1 Allmänt 

9.1.1 Ludvika inledde under hösten 2019 en granskning av den del av led-

ningen som inte hade omfattats av NCC:s felavhjälpande. Syftet med 

denna granskning har varit att utreda om de utförandefel som NCC har 

avhjälpt genom omläggningen också förekommer på den återstående de-

len av ledningssträckan. 

9.1.2 Utredningen har genomförts dels genom utvärdering av TV-inspektioner, 

dels genom uppföljande undersökningar i fält, där ledningen punktvis har 

frilagts.  

9.1.3 Ludvika har lämnat Stefan Ljung, Vatten och Samhällsteknik AB, i upp-

drag att utvärdera utförda TV-inspektioner samt att utvärdera resultaten 

från de uppföljande undersökningarna i fält. Utlåtande av Stefan Ljung 

den 14 december 2014 återfinns i Bilaga K36. Helge Midtun, Midtun 

Prosjekt AS, har granskat utlåtandet. Patrik Semb, BYLERO, Niklas 

Flinthammar, BYLERO, tillsammans med Tommy Brolin, WBAB, har 

lett och dokumenterat undersökningarna i fält. 



 66 (144) 

 

9.1.4 Avsikten var att denna utredning skulle ha varit färdigställd under våren 

2020. Med hänsyn till omfattningen av de fel som successivt upptäcktes 

blev det nödvändigt att utvidga undersökningen. Undersökningen kunde 

därför slutföras först under hösten 2020.  

9.1.5 De TV-inspektioner som nu har utvärderats har utförts av VVSteknik år 

2014 i samband med slutbesiktning, år 2016 i samband med omläggning 

och under år 2019. Vidare har noteringar från en TV-inspektion som 

NCC lät utföra år 2014 genomgåtts.  

9.1.6 De kontrollpunkter som omfattas av undersökningen i fält redovisas på 

s. 21 i Bilaga K36. På ledningssträckor där TV-utrustningens kabellängd 

har varit otillräcklig för att kunna filma hela sträckan har på lämpliga 

ställen ledningen frilagts och hål upptagits på ledningen för att kunna föra 

in TV-utrustningen.  I samband med dessa schakter har Entreprenadens 

utförande ytterligare undersökts och dokumenterats. Läget för dessa fri-

läggningar har således inte valts ut i anledning av misstanke om fel på 

platsen, utan utgör stickprovskontroller. Till detta kommer att ett antal 

lägen för friläggning som har valts ut sedan granskning av TV-inspektion 

gett upphov till misstankar om läckage.  

9.1.7 Friläggning har utförts genom försiktig uppgrävning med grävmaskin i 

den översta fyllningen. Närmare ledningen har handschakt utförts. Upp-

grävningen har dokumenterats med fotografering och filmning.  Felen 

har antecknats samt redovisats i en rapport, se bilaga 5 till Bilaga K36.   

9.1.8 Resultaten från fältundersökningarna redovisas kortfattat nedan. Resul-

taten har utvärderats med avseende på vad skadorna/läckagen kan bero 

på. 

9.1.9 Vid de fyra TV-inspektionerna har totalt 417 fel noterats på den del av 

ledningen som inte blivit föremål för godkänd provtryckning. Det mots-

varar i genomsnitt ett fel var 33:e meter på de filmade sträckorna.  
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9.1.10 De noterade felen utgörs av allvarliga brister såsom inläckage, sprickor, 

rörbrott/kollaps, rördeformation, inträngande tätningsring i rör, 

sten/stopp i ledningen, kvarlämnade rörproppar, grus som är fastklämt i 

fogar och rörändar som går ihop. 

9.1.11 Dessutom förekommer det ett mycket stort antal skarvar där rördelarna 

har tryckts ihop så att avståndet mellan rördelarna är mindre än 5 mm, 

vilket inte har noterats i dokumentationen från TV-inspektionerna.  Även 

dessa skarvar innebär risk för skada och läckage. 

9.1.12 Vid undersökningen i fält noterades ett stort antal utförandefel. Vid den 

stickprovsbetonade friläggningen för filmning noterades stora stenar i 

fem av de sex filmgroparna, (83 %), samt otillräcklig kringfyllning/ 

skyddsfyllning ovan röret i en av de sex filmgroparna, (17 %). Under de 

uppföljande undersökningarna i fält har allvarliga utförandefel påträffats 

i form av sprickor och punktdeformationer på ledningen, rör-

brott/kollaps, rör som saknas, skyddsfyllning som saknas, otillräcklig 

skyddsfyllning, otillräcklig ledningsbädd, stora stenar som ligger an mot 

röret och stora stenar i resterande fyllning samt kvarlämnade rörproppar. 

9.1.13 Undersökningarna har påvisat nio punkter på ledningen där läckage kom-

mer att uppträda om ledningen sätts i drift, dels vid tre sträckor där rör 

saknas, dels vid sex enskilda punkter på ledningen. 

- På tre sträckor saknas rör om ca 10 m, 3 - 4 m respektive ca 12 m. 

- De på sektionerna D 1/552,9, D 1/719,9, E 0/534,6F 0/918, G 0/858, 

noterade felen utgörs av genomgående sprickor som medför att led-

ningen inte är tät. 

- Ledningen är heller inte tät i sektion E 1/276,5 där ett synligt läckage 

har konstaterats vid TV-inspektionen. 

9.1.14 Samtliga ovanstående läckage beror på utförandefel som NCC är ansva-

rigt för. 
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9.1.15 Undersökningen i fält har dessutom visat att det vid 12 kontrollpunkter 

av 14 (86 %), förekommer stora stenar i den resterande fyllningen, att det 

vid fyra kontrollpunkter av 14 (29 %), saknas kringfyll-

ning/skyddsfyllning ovan röret, att det vid tre kontrollpunkter av 14 

(21 %), förekommer otillräcklig kringfyllning/skyddsfyllning och att det 

vid en kontrollpunkt av 14 (7 %), förekommer otillräcklig ledningsbädd. 

9.1.16 Frekvensen av utförandefel samt det förhållandet att ingen av de icke 

omlagda GAP-ledningssträckorna har varit möjlig att provtrycka med 

godkänt resultat visar att utförandefel även förekommer på de sträckor 

som inte har blivit föremål för friläggning och närmare undersökning.  

9.2 Beskrivning av kravställningar och fel 

9.2.1 I följande avsnitt redovisar Ludvika en översiktlig beskrivning av felen 

samt vilka kravställningar som ligger till grund för felpåståendena. 

9.2.2 Rörkollaps, hål eller sprickor i ledningen 

9.2.2.1 Beskrivning av felet: Rörkollaps, hål och sprickor i de rör som bildar led-

ningen har observerats. En ledning som är behäftad med hål eller sprickor 

är inte tät. Dessa fel leder till omedelbart läckage.  

9.2.2.2 Kravställning: Kontraktet hänvisar till rörleverantörens installationsan-

visningar. Enligt dessa anvisningar ska rören kontrolleras så att de inte är 

skadade när de har levererats till arbetsområdet och innan rörläggningen.  

Enligt AB 04 kap. 2 § 1 2 st. ska NCC utföra Entreprenaden fackmässigt.  

9.2.2.3 Avvikelse från ovanstående kravställningar: Rörkollaps, hål eller 

sprickor i ledningen utgör avvikelser från NCC:s skyldigheter enligt 

Kontraktet eftersom hålen och sprickorna antingen beror på bristfällig 

mottagningskontroll, dvs. att NCC har installerat skadade rör i ledningen 

eller på ett icke kontraktsenligt utförande, dvs. att rören har skadats under 

läggningsarbetena.  

9.2.2.4 Inga avvikelser eller kommentarer har noterats i installationsprotokollen 

av NCC.  
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9.2.3 Inläckage 

9.2.3.1 Beskrivning av felet: Inläckage har observerats. En ledning som är behäf-

tad med inläckage är inte tät.   

9.2.3.2 Kravställning: Enligt AB 04 kap. 2 § 1 2 st. ska NCC utföra Entreprena-

den fackmässigt.   

9.2.3.3 Avvikelse från ovanstående kravställning: Ett fackmässigt utförande in-

nefattar att det inte ska förekomma inläckage i ledningen. Inläckage beror 

på ett icke kontraktsenligt utförande.  

9.2.3.4 Inga avvikelser eller kommentarer har noterats i installationsprotokollen 

av NCC.  

9.2.4 Rör saknas 

9.2.4.1 Beskrivning av felet: Att rör helt saknas har observerats på tre platser vid 

undersökningarna i fält. En ledning som saknar rör är inte tät. Detta fel 

leder till omedelbart läckage. Fotografi 1, se s. 3 ovan, utvisar ett av de 

ställen där rör saknas.  

9.2.4.2 Kravställning: Kontraktet hänvisar till rörleverantörens installationsan-

visningar. Enligt dessa anvisningar ska rördelarna installeras och bilda 

en sammanhängande ledning. Enligt AB 04 kap. 2 § 1 2 st. ska NCC 

utföra Entreprenaden fackmässigt. 

9.2.4.3 Avvikelse från ovanstående kravställningar: Ett kontraktsenligt utfö-

rande förutsätter att ledningen inte saknar rör. Ett fackmässigt utförande 

innefattar att det inte ska förekomma sträckor där rör saknas. Att under-

låta att installera rör längs hela ledningssträckan avviker såväl från rörle-

verantörens installationsanvisningar som från ett fackmässigt utförande.  

9.2.4.4 Inga avvikelser eller kommentarer har noterats i installationsprotokollen 

av NCC.  
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9.2.5 Inträngande tätning i rör 

9.2.5.1 Beskrivning av felet: Den tätning bestående av en packning som ska mon-

teras vid sammanfogning av rördelarna har under utförandet fastnat i rör-

änden och dragits in i röret. Packningen ligger därför inte längre kvar på 

avsedd plats och fyller inte avsedd funktion, vilket medför att ledningen 

inte blir tät.  

9.2.5.2 Kravställning: Kontraktet hänvisar till rörleverantörens installationsan-

visningar. Enligt dessa anvisningar ska packningen i rören kontrolleras 

vid mottagningskontrollen. Vidare ska rören installeras så att packningen 

inte tränger in i röret eller deformeras.  Dessutom ska det kontrolleras att 

rören är rätt installerade utan inträngd eller deformerad packning.  Enligt 

AB 04 kap. 2 § 1 2 st. ska NCC utföra Entreprenaden fackmässigt.  

9.2.5.3 Avvikelse från ovanstående kravställning: Ett fackmässigt utförande för-

utsätter en korrekt montering av packningarna i enlighet med rörleveran-

törens anvisningar. Ett utförande som avviker från rörleverantörens an-

visningar är inte fackmässigt. När felet endast har observerats vid film-

ning av ledningen invändigt är det inte möjligt att avgöra om packningen 

i sig är felaktig eller om NCC vid montaget har vänt packningen fel. En 

packning som är behäftad med fabrikationsfel borde rätteligen ha upp-

täckts vid NCC:s mottagningskontroll.  

9.2.5.4 Inga avvikelser eller kommentarer har noterats i installationsprotokollen 

av NCC.  

9.2.6 Grus/sten inklämt i packning 

9.2.6.1 Beskrivning av felet: Grus och stenar har observerats inklämda mellan 

rörets ände och packningens centrumring, vilket kan leda till läckage.  

Förekomst av grus och stenar kan vidare orsaka skador på rörens ändar, 

vilket i sin tur kan leda till läckage. Eftersom grus och stenar har obser-

verats vid centrumringen är risken stor att smuts eller annat skräp också 
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finns vid tätningsringen. Inklämd smuts är mycket svår att tvätta bort var-

för risken för bakteriell tillväxt i ledningen ökar väsentligt. 

9.2.6.2 Kravställning: Kontraktet hänvisar till rörleverantörens installationsan-

visningar. Av dessa anvisningar följer att entreprenören, vid monteringen 

av rören noga ska rengöra packningsspåren och packningen för att säker-

ställa att de är helt fria från smuts eller olja. Vidare följer av anvisning-

arna att montaget av rören ska kontrolleras så att det är korrekt utfört. 

Enligt AB 04 kap. 2 § 1 ska NCC utföra Entreprenaden fackmässigt.  

9.2.6.3 Avvikelser från ovanstående kravställning: Sten, grus eller skräp inklämt 

i packningarna påvisar att NCC inte har efterlevt anvisningarna från 

NCC:s egen rörleverantör. Ett fackmässigt utförande förutsätter att det 

inte ska förekomma sten, grus eller skräp inklämt i packningar i led-

ningen. 

9.2.6.4 Inga avvikelser eller kommentarer har noterats i installationsprotokollen 

av NCC.  

9.2.7 Rörändar går ihop i riktningsändring 

9.2.7.1 Beskrivning av felet: Felet består i att det ena röret, i en röravvinkling där 

två rör möts, ligger direkt an mot det andra rörets innersida. En orsak till 

felet kan vara att rörändarna har tryckts ihop för långt, så att det införda 

röret har slagit emot det andra röret före den avvinkling som därefter har 

utförts. En annan orsak kan vara att rörändarna visserligen har tryckts 

ihop enligt läggningsanvisningarna men att utsidan på det införda röret 

därefter, i strid mot dessa anvisningar, har kommit i kontakt med inner-

sidan på det andra röret under utförandet av avvinklingen. Felet kan re-

sultera i flera olika problem. Röret passerar förbi centrumringen, vilket 

orsakar en deformation av röret som riskerar att leda till sämre funktion 

hos packningen. Vidare går rörändarna ihop, vilket kan skada spetsändan 

på röret. Denna rördel är känslig för slag. En sådan skada kan leda till 

omedelbart läckage. Har ledningen skjutits ihop helt och därefter av-
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vinklats är risken för skador på spetsänden betydande. Av iakttagelser 

vid filmningen framgår en stukning av spetsänden vid denna typ av fel. 

9.2.7.2 Kravställning: Kontraktshandlingarna hänvisar till rörleverantörens an-

visningar. Enligt dessa anvisningar ska rören vid montering ”dras på plats 

i muffen tills det når insticksmärket eller rör vid centreringsringen”. Vi-

dare ska rören kontrolleras ”efter sammankopplingen att packningen är 

placerad rätt i spåret med hjälp av ett bladmått.” Enligt AB 04 kap. 2 § 

1 st. 2 ska NCC utföra Entreprenaden fackmässigt.   

9.2.7.3 Avvikelse från ovanstående kravställning: Ett utförande som avviker från 

rörleverantörens anvisningar är inte fackmässigt. Ett fackmässigt utfö-

rande förutsätter att ledningens rörändar inte går ihop så att skador upp-

kommer och tätningen förlorar sin funktion. 

9.2.7.4 Inga avvikelser eller kommentarer har noterats i installationsprotokollen 

av NCC.  

9.2.8 Rören nästan hoptryckta mot varandra, avstånd mindre än 5 mm 

9.2.8.1 Beskrivning av felet: Felet består i att båda rören eller det ena röret, i en 

röravvinkling där två rör möts, ligger för nära varandra, med ett avstånd 

om mindre än 5 mm. Ett korrekt utfört montage ska resultera i ett avstånd 

mellan rörändarna som inte understiger 10 mm. En orsak till felet kan 

vara att rörändarna har tryckts ihop för långt. Felet kan resultera i flera 

olika problem. Röret passerar förbi centrumringen, vilket medför risk för 

stukningar och ytskador på rörets spetsända samt orsakar en deformation 

av röret som riskerar att leda till sämre funktion hos packningen. Vidare 

går rörändarna nästan ihop, vilket vid t.ex. sättningar kan leda till skada 

på rörets känsliga spetsända. En sådan skada kan leda till omedelbart 

läckage.   

9.2.8.2 Kravställning: Kontraktet hänvisar till läggningsanvisningarna från den 

av entreprenören valda rörleverantören. Enligt anvisningarna från NCC:s 

leverantör ska rören vid montering ”dras på plats i muffen tills det når 
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insticksmärket eller rör vid centreringsringen”, rören dras samman med 

maximal kraft på 2 x diametern (i det här fallet ca 950 kg) samt rören 

kontrolleras ”efter sammankopplingen att packningen är placerad rätt i 

spåret med hjälp av ett bladmått.” Enligt AB 04 kap. 2 § 1 ska NCC utföra 

Entreprenaden fackmässigt.   

9.2.8.3 Avvikelse från ovanstående kravställning: Ett utförande som avviker från 

rörleverantörens anvisningar är inte fackmässigt. Det är inte fackmässigt 

att utföra en ledning så att rörändarna går ihop. Ett fackmässigt utförande 

förutsätter ett med rörleverantörens anvisningar förenligt montage som 

inte medför risk för stukningar, ytskador och deformationer. 

9.2.8.4 Inga avvikelser eller kommentarer har noterats i installationsprotokollen 

av NCC.  

9.2.9 Rören helt hoptryckta mot varandra 

9.2.9.1 Beskrivning av felet: Felet består i att rören har utsatts för så hög axiell 

kraft att änden på rören har passerat förbi centrumringen. Detta medför 

risk för stukningar och ytskador på rörets spetsända. Vidare kan felet 

medföra deformering av ledningen, vilket påverkar tätningsringens 

funktion.  Enligt NCC:s arbetsbeskrivning från läggning 1 har grävma-

skin använts vid montage, vilket är orsaken till felet. Någon rutin för ve-

rifiering av kraften vid montage med grävmaskin har inte redovisats av 

NCC. 

9.2.9.2 Kravställning: Kontraktet hänvisar till läggningsanvisningarna från den 

av entreprenören valda rörleverantören. Enligt läggningsanvisningarna 

från NCC:s leverantör ska rören vid montering ”dras på plats i muffen 

tills det når insticksmärket eller rör vid centreringsringen”, rören dras 

samman med maximal kraft på 2 x diametern (i det här fallet ca 950 kg) 

samt rören kontrolleras ”efter sammankopplingen att packningen är pla-

cerad rätt i spåret med hjälp av ett bladmått.” Enligt AB 04 kap. 2 § 1 ska 

NCC utföra Entreprenaden fackmässigt.   
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9.2.9.3 Avvikelse från ovanstående kravställning: Ett montage som följer lägg-

ningsanvisningarna från NCC:s rörleverantör ger inte upphov till skarvar 

med rör som helt eller delvis är hoptryckta och inte heller till skadade 

rörändar. Det är inte fackmässigt att avvika från rörleverantörens lägg-

ningsanvisningar och inte heller att trycka ihop rören så att de riskerar att 

skadas och deformeras. Ett fackmässigt utförande förutsätter ett montage 

som inte medför risk för stukningar, ytskador och deformationer. 

9.2.9.4 Inga avvikelser eller kommentarer har noterats i installationsprotokollen 

av NCC. 

9.2.10 Ytskikt har släppt 

9.2.10.1 Beskrivning av felet: GAP-rör är uppbyggda av två tunna glasfiberarme-

rade plastskikt. Däremellan finns ett bulkmaterial i form av kvarts. Ska-

das rörens ytskikt föreligger hög risk för att vattnet i ledningen tränger ut 

i bulkmaterialet, vilket medför läckage. NCC har under läggningen ska-

dat rören på ett sådant sätt att rörens ytskikt har släppt invändigt. 

9.2.10.2 Kravställning: Kontraktet hänvisar till rörleverantörens installationsan-

visningar. Av dessa anvisningar följer att rören före montage ska kon-

trolleras så att de inte är skadade, att rören ska installeras så att de inte 

skadas och att rören efter montage ska kontrolleras så att de är korrekt 

installerade utan några skador. Enligt AB 04 kap. 2 § 1 2 st. ska NCC 

utföra Entreprenaden fackmässigt. 

9.2.10.3 Avvikelse från ovanstående kravställning: Ytskador beror antingen på 

bristande mottagningskontroll eller på ett bristfälligt montage som lett till 

skador i kombination med bristande kontroll av montaget. Att lämna kvar 

skadade rör i ledningen är inte fackmässigt. 

9.2.10.4 Inga avvikelser eller kommentarer har noterats i installationsprotokollen 

av NCC.  
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9.2.11 Skador som visar att ledningen har körts på av en padda eller en stamp 

9.2.11.1 Beskrivning av felet: På rör har observerats skador som kan bero på att 

ledningen har körts på av packningsredskap i form av padda eller stamp. 

Skadorna riskerar att leda till läckage. 

9.2.11.2 Kravställning: Enligt AB 04 kap. 2 § 1 ska NCC utföra Entreprenaden 

fackmässigt.   

9.2.11.3 Avvikelser från ovanstående kravställning: Ett fackmässigt utförande 

förutsätter att ledningen inte körs på med padda eller stamp. Skulle 

påkörning ske ska den skadade rördelen bytas ut. Det är inte fackmässigt 

att inte ersätta skadade rör med felfria rör.  

9.2.11.4 Inga avvikelser eller kommentarer har noterats i installationsprotokollen 

av NCC.  

9.2.12 Stora stenar i resterande fyllning 

9.2.12.1 Beskrivning av felet: Vid friläggning har i nästan samtliga fall stenar 

större än 300 mm påträffats i den resterande fyllningen. Stora stenar ris-

kerat att skada ledningen vid återfyllning av ledningsgraven. Stora stenar 

kan även medföra problem vid framtida reparationer eftersom stenarna 

kan komma att falla ner och skada röret vid reparationsarbeten. Eftersom 

ledningen huvudsakligen är förlagd i skogsmark kommer skogsmaskiner 

från tid till annan att passera över ledningen. De stora stenar som NCC 

låtit följa med vid återfyllningen av ledningsgraven medför då risk för 

punktdeformationer på ledningen på grund av dessa maskiners höga 

marktryck.  

9.2.12.2 Kravställning: Av Kontraktet, Teknisk beskrivning Mark med mängder, 

CEC.4 Resterande fyllning, får ”Stenar med största storlek 300 mm ingå 

jämnt fördelade i fyllningen” och ”Resterande fyllning ovanför färdig 

kringfyllning kan ske med befintliga jordar efter det att stenar och block 

större än 300 mm har frånskilts. Stenhalten får dock inte överstiga 10 %. 

Enligt AB 04 kap. 2 § 1 ska NCC utföra Entreprenaden fackmässigt.  
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9.2.12.3 Avvikelse från ovanstående kravställning: Stenar större än 300 mm avvi-

ker från kontraktshandlingarna och även från ett fackmässigt utförande. 

9.2.12.4 Inga avvikelser eller kommentarer har noterats i installationsprotokollen 

av NCC.  

9.2.13 Utebliven eller för tunn skyddsfyllning/kringfyllning ovan ledningen 

9.2.13.1 Beskrivning av felet: Utebliven eller för tunt lager skyddsfyll-

ning/kringfyllning ovan ledningen har observerats trots att Kontraktet fö-

reskriver en tjocklek om minst 30 cm skyddsfyllning/kringfyllning ovan 

ledningen. Detta riskerar att leda till ovalitet och rörskador vid packning 

av kringfyllningsmaterialet. Utebliven eller för tunn skyddsfyllning in-

nebär vidare att röret inte får erforderligt skydd mot exempelvis stora 

stenar som kan falla ned vid återfyllningen. Utebliven eller för tunt lager 

skyddsfyllning/ kringfyllning i kombination med stor sten i resterande 

fyllning ökar vidare risken för punktdeformation och skador på röret. 

9.2.13.2 Kravställning: Kontraktet, Teknisk beskrivning Mark med mängder, 

CEC.3111 Kringfyllning för ledning, Figur CEC/3, samt typsektioner en-

ligt ritning R-50.2-001 föreskriver att kringfyllningen ovan röret ska vara 

minst 300 mm. Dessutom ska packningen ovan ledningen utföras enligt 

Teknisk beskrivning Mark med mängder, tabell CE/7, där det framgår att 

fyllningen ha sådan tjocklek, att skada vid packning av fyllningen över 

ledningen inte uppstår, detta med hänsyn till entreprenörens val av pack-

ningsredskap. Enligt AB 04 kap. 2 § 1 ska NCC utföra Entreprenaden 

fackmässigt.   

9.2.13.3 Avvikelse från ovanstående kravställning: Utebliven eller för tunn kring-

fyllning ovan ledningen avviker från Kontraktet samt från ett fackmässigt 

utförande. Ett fackmässigt utförande förutsätter att avståndet mellan led-

ningen och skyddsfyllningens/kringfyllningens överkant ska vara till-

räckligt stort för att packning ska kunna utföras samt att packningen ska 

kunna utföras utan risk för att röret skadas av packningsredskapet. 
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9.2.13.4 Inga avvikelser eller kommentarer har noterats i installationsprotokollen 

av NCC.  

9.2.14 För tunn ledningsbädd 

9.2.14.1 Beskrivning av felet: För tunn ledningsbädd riskerar att leda till ovalitet 

och rörskador vid packning av kringfyllningsmaterialet. För tunn led-

ningsbädd i kombination med bristfällig kringfyllning ökar vidare risken 

för punktdeformation och skador på röret. 

9.2.14.2 Kravställning: Kontraktet föreskriver en ledningsbädd om minst 15 cm. 

Enligt AB 04 kap. 2 § 1 ska NCC utföra Entreprenaden fackmässigt.   

9.2.14.3 Avvikelse från ovanstående kravställning: För tunn ledningsbädd avviker 

från Kontraktet samt från ett fackmässigt utförande. Ett fackmässigt ut-

förande av ledningsbädden förutsätter att denna ska kunna packas utan 

att röret skadas. 

9.2.14.4 Inga avvikelser eller kommentarer har noterats i installationsprotokollen 

av NCC.  

9.3 Närmare om iakttagelser vid granskning av TV-inspektioner 

9.3.1 Allmänt 

Stefan Ljung har utvärderat de TV-inspektioner, med tillhörande sam-

manfattande texter, som har utförts av VVSteknik år 2014 år 2016 och 

2019. Stefan Ljung har även genomgått den sammanfattande text från en 

TV-inspektion som NCC lät utföra år 2014. De TV-inspekterade sträck-

orna redovisas på den ritning som utgör bilaga R 1 till Bilaga K36.   

9.3.2 Forias TV-inspektion år 2014 

9.3.2.1 På uppdrag av NCC utförde Foria AB en TV-inspektion av elva lednings-

sträckor med en total längd av 1 737 m mellan den 18 och 20 augusti 

2014.  
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9.3.2.2 I tabellen på s. 12 i Bilaga K36 redovisas de fel som noterades vid denna 

TV-inspektion. 

9.3.2.3 Sammanfattningsvis har på de filmade sträckorna följande fel noterats: 

- 133 ytskador, 

- tre främmande föremål, 

- en materialförändring, 

- tre längsgående misstänkta ytsprickor, vilket kan föranleda läckage, 

- tre öppna cirkulära sprickor, vilket kan föranleda läckage, samt 

- en öppen längsgående spricka, vilket kan föranleda läckage. 

9.3.2.4 Totalt har 144 fel noterats, motsvarande i genomsnitt ett fel var tolfte 

meter av den filmade sträckan. 

9.3.3 VVStekniks TV-inspektion år 2014 

9.3.3.1 I samband med slutbesiktningen utförde VVSteknik, på uppdrag av be-

siktningsmannen, en TV-inspektion av 17 ledningssträckor med en längd 

om 6 547 m den 17 – 20 november 2014.  

9.3.3.2 I tabellen på s. 13 - 14 i Bilaga K36 redovisas de fel som noterades vid 

denna TV-inspektion. Utöver dessa noteringar anges att stående vatten 

har förekommit i ledningen på ett flertal ställen samt kondens i ”rörtaket” 

på ett ställe. 

9.3.3.3 Sammanfattningsvis har på de filmade sträckorna följande fel noterats: 

- 64 rörändar som går ihop eller är helt ihopskjutna eller där fogen är 

helt ihoptryckt, 

- två fogar som är ihoptryckta så att spetsändan blivit stukad, 

- två punktdeformationer, vilket medför risk för läckage, 

- två stoppringar som inte är synliga,  
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- två ytskador,  

- två förekomster av sediment, grovt och sten, 

- två förekomster av sediment, finmaterial,  

- en förekomst av sediment, grovt,  

- en förekomst av sediment, annat,  

- fem missfärgningar,  

- ett hinder i form av sten,  

- en ytskada i form av stukning,  

- en ytskada i form av liten stukning i fog,  

- en ytskada där ytskikt troligen är löst,  

- två ytskada där ytskikt släppt,  

- en misstänkt ytskada,  

- en horisontell deformation,  

- en cirkulär spricka, vilket riskerar att leda till läckage, 

- en förekomst av olika dimensioner, 

- en tråd el liknande som sitter fast i fog,  

- en inträngande tätningsring, vilket riskerar att föranleda läckage, 

samt 

- en tvärförskjutning mellan rostfritt och PE. 

9.3.3.4 Totalt har 98 fel noterats, motsvarande i genomsnitt ett fel var 66:e meter. 

9.3.3.5 Vid kontroll av filmen har Stefan Ljung kunnat konstatera att ett mycket 

stort antal av skarvarna har tryckts ihop för mycket, så att avståndet är 



 80 (144) 

 

mindre än 5 mm mellan rören, vilket medför risk för framtida skada och 

läckage. 

9.3.4 VVStekniks TV-inspektion år 2016 

9.3.4.1 På uppdrag av Ludvika utförde VVSteknik TV-inspektion av sju icke 

omlagda ledningssträckor av den 4 – 5 oktober 2016. TV-inspektionen 

genomfördes på delar av de numera omlagda sträckorna TK03, TK04, 

TK05, TK07, TK08 och TK20 samt på de fortfarande icke omlagda 

sträckorna TK06 och TK19, med en total längd om 1 989 m. 

9.3.4.2 I tabellen på s. 16 i Bilaga K36 redovisas de fel som dokumenterats i 

noteringarna från TV-inspektionen. 

9.3.4.3 Sammanfattningsvis har följande fel noterats: 

- Nio rörändar som går ihop eller där fog är helt hopskjuten, 

- en riktningsavvikelse där vänster spetsände är stukad, 

- en längsförskjutning, vilket medför risk för läckage, 

- en inläckning, även utfällning, innebärande läckage, 

- tre ytskador, foliesläpp,  

- fyra ytskador, repat ytskikt, 

- två distansringar som saknas, 

- två distansringar som saknas vid fog mot böj, 

- ett märke, 

- en tejpbit, 

- en misstänkt ytskada,  

- en dimensionsförändring,  

- två främmande föremål i form av snöre, 
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- en trolig cirkulär spricka, vilket kan medföra risk för läckage, 

- två förekomster av sediment, annat,  

- två förekomster av sediment, grovt och sten, 

- en förekomst av sediment, grovt, 

- en förekomst av sediment, grovt, grus, 

- förekomst av sediment, finmaterial på två sträckor, längd ca 310 m 

respektive ca 9 m, 

- en förekomst av grus fastklämt i fog, vilket medför risk för läckage, 

9.3.4.4 Totalt har 40 fel noterats, motsvarande i genomsnitt ett fel var 50:e meter. 

9.3.4.5 Vid kontroll av filmen har Stefan Ljung kunnat konstatera att ett mycket 

stort antal av skarvarna har tryckts ihop för mycket, så att avståndet är 

mindre än 5 mm mellan rören, vilket medför risk för framtida skada och 

läckage. 

9.3.5 VVStekniks TV-inspektion år 2019 

9.3.5.1 År 2019 beslutade Ludvika att låta TV-inspektera delar av ledningen som 

inte hade filmats tidigare. Anledningen till att sträckorna inte hade blivit 

föremål för TV-inspektion var att kamerautrustningen saknade tillräcklig 

räckvidd från tillgängliga brunnar.  

9.3.5.2 TV-inspektionerna omfattade 15 delsträckor av ledningen om totalt 

ca 3 681 m och utfördes den 27 - 30 augusti 2019.  

9.3.5.3 På s. 19 i Bilaga K36 återfinns en tabell där noterade fel redovisas. 

9.3.6 Sammanfattningsvis noterades följande fel: 

- elva distansringar av gummi saknades,  

- 54 spetsändar som bottnar i muff,  

- 44 spetsändar som bottnar i muff och även är stukade,  
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- en spetsände som bottnar i muff och som även är kraftigt stukad,  

- en längsförskjutning, ej hopskjuten mot distansring, vilket riskerar att 

medföra läckage, 

- sex längsförskjutningar, vilka kan orsaka läckage,  

- en längsförskjutning, liten glipa mellan spetsände och distansring, 

vilket kan medföra läckage. 

- två inläckningar, dvs. läckage, 

- en cirkulär spricka, vilket riskerar att medföra läckage, 

- en cirkulär spricka med två sprickor, vilket riskerar att medföra läck-

age, 

- en cirkulär spricka, öppen och del intryckt, vilket riskerar att medföra 

läckage, 

- ett rörbrott/kollaps om 15 mm, där delar av röret är intryckt, innebä-

rande läckage, 

- ett rörbrott/kollaps om ca 100 mm, där ledningen kollapsat, innebä-

rande läckage, 

- ett stopp pga. jordmaterial i ledningen schakt vid filmning, innebä-

rande läckage, 

- en stukning, 

- en ytskada, där foliering har släppt från rörväggen,  

- en missfärgning,  

- en sträcka om ca 16 m, med sediment, grovt, 

- fyra sträckor med vardera längder ca 4 m, ca 6 m, ca 29 m och ca 

53 m, med sediment, finmaterial, samt 

- en sträcka om ca 54 m där sikt saknas pga. kamera under vatten.  
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9.3.7 Totalt har 135 fel noterats, vilket motsvarar i genomsnitt ett fel var 27:e 

meter. 

9.3.8 Vid kontroll av filmen har Stefan Ljung kunnat konstatera att ett mycket 

stort antal av skarvarna har tryckts ihop för mycket, så att avståndet är 

mindre än 5 mm mellan rören, vilket medför risk för framtida skada och 

läckage. 

9.4 Närmare om iakttagelser vid undersökning i fält 

9.4.1 Översikt 

9.4.2 Nedanstående tabell sammanfattar de iakttagelser som har gjorts i fält. 

Angivna sektioner nedan anknyter till kartan på s. 21 i Bilaga K36. 

Sektion Fel noterade 
vid  
TV-inspektion 

Noterade fel vid undersökning i fält, 
utöver noteringar vid TV-inspektion  

 

Läckage NCC:s egen-
kontroll 

H 0/318 Nej Otillräcklig kringfyllning/ skyddsfyll-
ning ovan röret 

Inget läckage 
noterat 

Inga avvikelser 
noterade 

G 0/790 Nej Stora stenar i resterande fyllning Inget läckage 
noterat 

Protokoll sak-
nas 

F 1/120 Nej Stora stenar i resterande fyllning Inget läckage 
noterat 

Inga avvikelser 
noterade 

F 0/720 Nej Stora stenar i resterande fyllning Inget läckage 
noterat 

Inga avvikelser 
noterade 

E 1/030 Nej Stora stenar i resterande fyllning Inget läckage 
noterat 

Inga avvikelser 
noterade 

E 0/665 Nej Stora stenar i resterande fyllning Inget läckage 
noterat 

Inga avvikelser 
noterade 

D 1/552,9 Två cirkulära 
sprickor 

Kringfyllning/skyddsfyllning och fi-
berduk saknas runt röret.  

Läckage Inga avvikelser 
noterade 

D 1/636,2 Punktdeformat-
ion 

Stora stenar i resterande fyllning. 
Undersökningen avbröts av arbetsmil-
jöskäl pga. av de stora stenarna i 
schaktkanten. 

Ej undersökt Protokoll sak-
nas 

D 1/719,9 Spricka cirkulär Stor sten ligger direkt an mot röret, 
kringfyllning/skyddsfyllning ovan rö-
ret, saknas, stora stenar i resterande 
fyllning. Fler sprickor än de som syn-
tes på TV-filmen från 2014. 

Läckage Inga avvikelser 
noterade 

E 0/534,6 Rör-
brott/kollaps, 
storlek 15 mm, 

Stora stenar i fyllningsmassorna ovan 
röret, kringfyllning/skyddsfyllning 
saknas, vatten läcker ur ledningen i 
sprickan. 

Läckage Protokoll sak-
nas 
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delar av röret 
intryckt 

E 1/276,5 Inläckage Ej undersökt pga. svårtillgängliga för-
hållanden, (mitt i Skeppmora by). 

Läckage,  
(enligt TV-in-
spektionen) 

Inga avvikelser 
noterade 

F 0/918 Spricka cirku-
lär, öppen och 
del intryckt 

Stor sten nära sprickan på röret. Kring-
fyllning/skyddsfyllning saknas runt rö-
ret.  Otillräcklig ledningsbädd, endast 
lite singel på undersidan av röret. Stora 
stenar i resterande fyllning.  

Läckage Inga avvikelser 
noterade 

F 0/968 - 
F 0/978 

Kvarlämnade 
rörproppar 

Kvarlämnade rörproppar i ledningen, 
rör saknas på en sträcka av ca 10 m 
(mellan propparna) samt stora stenar i 
resterande fyllning. 

Läckage i 
vardera sekt-
ionen när rör-
proppar bort-
tages 

Inga avvikelser 
noterade 

G 0/798 - 
G 0/802  

Rörbrott / kol-
laps  

Rörbrott/kollaps, rör saknas på en 
sträcka om 3 - 4 m, stora stenar i reste-
rande fyllning. 

Läckage i 
vardera sekt-
ionen 

Protokoll sak-
nas  

G 0/858 Spricka cirkulär Stora stenar i resterande fyllning.    Läckage Inga avvikelser 
noterade 

G 0/897 - 
G 0/910 

Stopp pga. jord-
material i led-
ningen 

Kvarlämnad rörpropp, jordmaterial i 
ledningen innanför proppen, rör saknas 
på en sträcka om ca 12 m, otillräcklig 
skyddsfyllning/ kringfyllning ovan rö-
ret, enbart 10 -15 cm.  

Läckage i 
vardera sekt-
ionen när rör-
proppar bort-
tages 

Inga avvikelser 
noterade 

9.4.2.1 Fotografier och beskrivningar av de fel som har iakttagits vid de ovan 

redovisade sektionerna återfinns på s. 22 – 26 i Bilaga K36. Ludvika vill 

särskilt framhålla följande observationer, men åberopar samtliga i Bi-

laga K36 noterade avvikelser såsom utförandefel för vilka NCC ansva-

rar. 

9.4.3 Kontrollpunkt D 1/552,9 

9.4.3.1 Två invändiga cirkulära sprickor kunde noteras vid TV-inspektion år 

2019, se fotografi på s. 25 i Bilaga K36. Vid undersökning i fält bekräf-

tades att dessa sprickor även förekommer på utsidan av röret. En spricka 

som är synlig både från insidan och utsidan är en genomgående spricka 

som medför att ledningen inte är tät.   

9.4.3.2 Vidare framkom att kringfyllning/skyddsfyllning och fiberduk/geotextil 

saknades runt röret. Enligt Kontraktet ska ledningen vara försedd med 

kringfyllning och geotextil och kringfyllningen ska packas med pack-

ningsredskap anpassat till lagertjockleken. 
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9.4.3.3 Troliga orsaker till skadan på ledningen är att en grävskopa har kommit 

i kontakt med det blottade röret vid återfyllningen, eller att röret har ska-

dats av kontakt med större stenar. Eftersom aktuell del av röret saknar 

skyddsfyllning har röret varit blottat för stora stenar som kan ramla ner 

från schaktslänten vid återfyllningen eller att de tappas från grävskopan 

och skadar ledningen. En annan orsak till skadorna på röret kan vara fel-

aktig packning eller att ledningen har körts på av packningsredskapet. 

9.4.3.4 Förekomst av sprickor, bristfällig kringfyllning/skyddsfyllning och av-

saknad av fiberduk som saknas runt röret samt eventuellt handhavandefel 

med packningsredskapet är utförandefel som NCC ansvarar för.   

9.4.3.5 NCC:s installationsprotokoll saknar notering angående avvikelser. Egen-

kontrollen stämmer alltså inte med faktiskt utförande. 

9.4.4 Kontrollpunkt D 1/636,2 

9.4.4.1 Vid VVStekniks TV-inspektion år 2014 noterades en punktdeformation, 

se fotografi på s. 26 i Bilaga K36. 

9.4.4.2 Under undersökningen i fält noterades stora stenar i resterande fyllning. 

Undersökningen avbröts av arbetsmiljöskäl. 

9.4.4.3 Punktdeformation kan vara en av orsakerna till att ledningen inte är tät.  

Då undersökningen fick avbrytas har det inte varit möjligt att utreda om 

det föreligger ytterligare fel utöver de stora stenarna. Punktdeformat-

ionen kan bero på att ledningsbädden är bristfällig eller felaktigt utförd 

packning. 

9.4.4.4 Stora stenar i resterande fyllning är utförandefel. Enligt kontraktshand-

lingarna får stenar större än 300 mm inte förekomma i den resterande 

fyllningen  

9.4.4.5 NCC:s egenkontroll saknar installationsprotokoll för aktuell sträcka.  
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9.4.5 Kontrollpunkt D 1/719,9 

9.4.5.1 Vid VVStekniks TV-inspektion år 2014 noterades en cirkulär spricka i 

röret, se fotografi på s. 27 i Bilaga K36. 

9.4.5.2 Undersökningen i fält bekräftade förekomsten av aktuell cirkulär spricka 

men även ytterligare sprickor som inte syntes på filmen. Det framkom att 

kringfyllning/skyddsfyllning ovan röret saknades och att en stor sten låg 

direkt an mot röret. Mycket stora stenar förekom i den resterande fyll-

ningen. 

9.4.5.3 Förekomst av stora stenar i resterande fyllning riskerar att skada röret. 

Vid återfyllningen är risken stor att de stora stenarna i återfyllnadsmas-

sorna rullar ner för slänten i ledningsgraven och träffar skyddsfyllningen 

eller att de faller av grävskopan och skadar ledningen. Skadans omfatt-

ning är beroende av bl.a. stenens storlek, höjden som stenen rullar eller 

faller från samt kringfyllningens/skyddsfyllningens kvalitet i form av 

tjockhet och packningsgrad. 

9.4.5.4 De påträffade sprickorna är en av orsakerna till att ledningen inte är tät.  

Sprickorna kan bero på att ledningen har körts på av packningsredskap, 

men sannolikt är det den stora stenen som ligger direkt an mot röret som 

har orsakat dem. Det är således avsaknaden av kringfyll-

ning/skyddsfyllning ovan röret i kombination med stora stenar i reste-

rande fyllning som är den sannolika skadeorsaken. Detta är utförandefel 

som NCC ansvarar för. 

9.4.5.5 NCC har inte i bolagets installationsprotokoll noterat några avvikelser på 

aktuell sträcka. Egenkontrollen överensstämmer inte med faktiskt utfö-

rande. 

9.4.6 Kontrollpunkt E 0/534,6 

9.4.6.1 Två skador i form av rörbrott/kollaps i nära anslutning till varandra iakt-

togs vid TV-inspektionen år 2019. Fotografier återfinns på s. 29 – 30 i 

Bilaga K36. 
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9.4.6.2 Vid undersökningen i fält konstaterades att rörbrotten medförde att vatten 

läckte ur ledningen vid sprickan. Det förekom stora stenar i fyllnings-

massorna ovanför röret och kringfyllning/skyddsfyllning saknades. 

9.4.6.3 Ifrågavarande rörbrott/kollaps är en av orsakerna till att ledningen inte är 

tät. Skadorna kan bero på att ledningen har körts på av packningsred-

skapet eller på avsaknad av kringfyllning/skyddsfyllning ovan röret i 

kombination med stora stenar i fyllningsmassorna, se vidare p. 9.4.5 

ovan.  

9.4.6.4 Enligt Kontraktet får stora stenar inte förekomma i den resterande fyll-

ningen och stenar större än 13 mm får inte förekomma i kringfyll-

ningen/skyddsfyllningen. Dessutom ska ledningen vara försedd med 

kringfyllning, röret får inte skadas under montage eller vid packning av 

kringfyllningen. Skadade rördelar får inte installeras. Skadan beror på ut-

förandefel som NCC ansvarar för. 

9.4.6.5 NCC:s egenkontroll saknar installationsprotokoll för aktuell sträcka.   

9.4.7 Kontrollpunkt F 0/918 

9.4.7.1 Vid TV-inspektionen år 2019 noterades en cirkulär spricka på röret, se 

fotografi på s. 32 i Bilaga K36. 

9.4.7.2 Under undersökningen i fält noterades en stor sten nära den aktuella 

sprickan. Kringfyllning/skyddsfyllning saknades. Ledningsbädden var 

otillräcklig och bestod av endast lite singel på undersidan av röret. Det 

förekom stora stenar i resterande fyllning. 

9.4.7.3 Den aktuella sprickan är en av orsakerna till att ledningen inte är tät. Ska-

dan kan bero på att ledningen har körts på av ett packningsredskap men 

eftersom kringfyllning saknas är det mindre troligt att packning överhu-

vudtaget har utförts. Orsaken till skadan torde istället vara avsaknaden av 

kringfyllning/ skyddsfyllning i kombination med de stora stenarna i den 

resterande fyllningen, se vidare p. 9.4.3. Detta är utförandefel som NCC 

ansvarar för. 
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9.4.7.4 NCC:s installationsprotokoll innehåller inte några noteringar angående 

avvikelser för aktuell sträcka och avviker således från verkliga förhållan-

den. 

9.4.8 Kontrollpunkt F 0/968 -F 0/978 

9.4.8.1 Vid TV-inspektionen år 2019 noterades kvarlämnade rörproppar, se fo-

tografier på s. 33 i Bilaga K36. 

9.4.8.2 Utöver de kvarlämnade rörpropparna konstaterades vid undersökningen 

i fält att det helt saknas rör på en sträcka av ca 10 m mellan propparna. 

Vidare förekom stora stenar i resterande fyllning. 

9.4.8.3 De kvarlämnade rörpropparna medför att ledningen mister sin funktion. 

9.4.8.4 Att rör helt saknas på en sträcka om ca 10 m innebär att ledningen är 

öppen i de båda ändarna där rören saknas, innebärande att vatten fritt 

strömmar ur ledningen när den sätts i drift. Kvarlämnade rörproppar, un-

derlåtenhet att installera rör på en sträcka om ca 10 m och stora stenar i 

resterande fyllning är utförandefel som NCC ansvarar för. 

9.4.8.5 NCC:s installationsprotokoll saknar noteringar om avvikelser på aktuell 

sträcka, innebärande att egenkontrollen inte stämmer överens med verk-

liga förhållanden.   

9.4.9 Kontrollpunkt G 0/798 (- G 0/802) 

9.4.9.1 I samband med TV-inspektionen år 2019 noterades ett rörbrott/kollaps, 

se fotografi på s. 34 i Bilaga K36.  

9.4.9.2 Vid undersökningen i fält noterades, utöver det kollapsade röret, att rör 

helt saknades på en sträcka om ca 3 - 4 m. Vidare påträffades stora stenar 

i den resterande fyllningen. 

9.4.9.3 Ett rörbrott eller kollaps samt avsaknad av rör på en sträcka om 3 – 4 m 

medför att vatten fritt strömmar ut ur ledningen. Att avlämna en kollap-

sad ledning och underlåta att installera rör längs hela ledningssträckan är 

utförandefel som NCC ansvarar. 
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9.4.9.4 NCC:s installationsprotokoll saknar dokumentation för aktuell sträcka. 

9.4.10 Kontrollpunkt G 0/858 

9.4.10.1 Vid TV-inspektionen år 2019 noterades den cirkulära spricka som åter-

finns på fotografierna på s. 35 i Bilaga K36.  

9.4.10.2 Vid undersökningen i fält konstaterades att det var fråga om en genom-

gående, öppen spricka i röret. Vidare noterades stora stenar i den reste-

rande fyllningen.   

9.4.10.3 Aktuell spricka är en av orsakerna till att ledningen inte är tät. De stora 

stenar som påträffades i resterande fyllning är en trolig orsak till sprickan 

på ledningen, se vidare p. 9.4.5.3 ovan. Sprickan kan även bero på att 

ledningen har körts på av ett packningsredskap i form av en padda eller 

stamp.  

9.4.10.4 Den öppna sprickan, de stora stenarna i den resterande fyllningen samt 

ett eventuellt handhavandefel med packningsredskapet är utförandefel 

som NCC ansvarar för. 

9.4.10.5 Inga avvikelser eller kommentarer har noterats i NCC:s installationspro-

tokoll. Egenkontrollen avviker från verkligt utförande.   

9.4.11 Kontrollpunkt G 0/897 – G 0/910 

9.4.11.1 Under TV-inspektionen år 2019 konstaterades stopp pga. jordmaterial i 

ledningen, se fotografi på s. 36 i Bilaga K36.  

9.4.11.2 Vid undersökningen i fält noterades att det satt en kvarlämnad rörpropp 

i ledningen, att jordmaterialet var beläget innanför proppen samt att rör 

saknades på en sträcka om ca 12 m efter proppen. Vidare påträffades 

otillräcklig skyddsfyllning/kringfyllning ovan röret. Aktuell fyllning var 

endast 10 - 15 cm tjock.  

9.4.11.3 En kvarlämnad rörpropp i ledningen utgör inte någon egentlig skada och 

leder inte i sig till läckage. Rörproppen medför dock att ledningen inte 

fungerar. Att det helt saknas rör på en sträcka medför att ledningen är 
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öppen i båda ändar där rör saknas, vilket medför att det vatten som ska 

transporteras i ledningen strömmar ut. Det är fråga om utförandefel som 

NCC ansvarar för. Även avsaknaden av tillräcklig skyddsfyllning utgör 

utförandefel. 

9.4.11.4 Inga avvikelser eller kommentarer har noterats i NCC:s installationspro-

tokoll Egenkontrollen inte överensstämmer med verkligt utförande. 

10 UTFÖRANDEFEL – OMLAGD DEL 

10.1 Allmänt 

10.1.1 Ludvika har lämnat Stefan Ljung, Vatten och Samhällsteknik AB, och 

Mats Petersson, Structor Projektledning Dalarna AB, i uppdrag att, i sam-

band med att ledningen till följd av felavhjälpandet skulle läggas om, ut-

reda varför den av NCC först lagda ledningen inte var tät samt att granska 

de ledningssträckor som NCC lade om under bolagets felavhjälpande. 

10.1.2 Stefan Ljungs och Mats Peterssons utlåtande återfinns i Bilaga K8. Av 

utlåtandet framgår att ledningen till följd av ett icke kontraktsenligt ar-

betsutförande är behäftad med ett flertal fel som förklarar varför led-

ningen inte är tät. Felen består bl.a. av felaktig sammanfogning av rören, 

felaktig hoptryckning/fogning av rören samt felaktig montering av pack-

ningar enligt vad som närmare redovisas i utlåtandet. 

10.1.3 Under utredningen av den sträcka som NCC hade lagt om identifierades 

nio direkta läckage som NCC hade underlåtit att avhjälpa före hävningen 

av Kontraktet. Utöver detta framgår av utredningen ett mycket stort antal 

fel som medför risk för framtida läckage i ledningen. Då ingen del av 

ledningen är tät påvisar detta att de utförandefel som redovisas nedan 

även finns i den ännu icke omlagda ledningen. För att säkerställa led-

ningens täthet under hela den tekniska livslängden krävs därför ett felav-

hjälpande som omfattar omläggning av samtliga sträckor som fortfarande 

inte är täta.  
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10.1.4 När det gäller de anmärkningar som noterades vid slutbesiktningen åter-

finns på s. 132 ff. i Bilaga K8 en sammanställning av de besiktningsan-

märkningar som riskerar att leda till läckage i ledningen, däribland fel-

aktig hoptryckning/fogning av rör (E1.9), genomgående sprickor på rö-

ren och skador på rörens yttre skikt (E1.10), felaktigt utförda skarvar och 

packningar (E1.11) samt förekomst av deformationer i skarvarna 

(E1.14).  

10.1.5 Utlåtandet från slutbesiktning och utlåtandet i Bilaga K8 är två separata 

utredningar. Vid upprättandet av Bilaga K8 hade de sakkunniga tillgång 

till utredning som inte fanns tillgänglig för besiktningsmannen, såsom 

iakttagelser och fotografier tagna i samband med NCC:s felavhjälpande 

genom omläggning och från TV-inspektion av ledningen under 2016. 

10.1.6 Vad gäller sambandet mellan utlåtandet från slutbesiktning, Bilaga K5, 

och utlåtandet i Bilaga K8, utgår slutbesiktningen, vid sidan om den sär-

skilda utredningen, från NCC:s egenkontroll i fråga om sådana utföran-

den som inte var okulärt besiktningsbara vid slutbesiktningen. Utlåtandet 

i Bilaga K8 utgår, utöver utlåtandet från slutbesiktning, från fotografier 

tagna av NCC under framdriften, iakttagelser och fotografier tagna i sam-

band med NCC:s felavhjälpande genom omläggning och från TV-in-

spektion av ledningen under 2016.  

10.2 NCC:s begäran om förtydliganden avseende Bilaga K8 

10.2.1 NCC har i avsnitt 1.2 i aktbilaga 35 begärt bl.a. att Ludvika ska redogöra 

för vilka kravställningar som Ludvikas felpåståenden grundas på och hur 

NCC:s utförande avviker från dessa kravställningar. NCC har även be-

gärt att Ludvika ska redogöra för vilka kravställningar som ligger till 

grund för de fotografier som berörs under kapitel 5 i Bilaga K8.  

10.2.2 Utlåtandet i Bilaga K8 redovisar, som angetts ovan, på s. 132 ff. en sam-

manställning av de besiktningsanmärkningar som riskerar att leda till 

läckor i ledningen. Det är dessa besiktningsanmärkningar som Ludvika 

har hänvisat till i stämningsansökan. 
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10.2.3 De fel som berörs under kapitel 3 i Bilaga K8 är relevanta för målet då 

de visar att NCC:s omläggning av ledningen utgjorde ett felavhjälpande, 

vilket bl.a. medför att NCC inte har rätt till ersättning för arbetet med 

felavhjälpandet och att läckorna i läggning 1 inte utgör grund för rätt till 

tidsförlängning. Vart och ett av de utförandefel som har avhjälpts under 

det i förtid avbrutna felavhjälpandet redovisas nedan.  

10.2.4 Bilaga K8 omfattar endast de sträckor som frilades under NCC:s seder-

mera avbrutna arbete med felavhjälpandet. Ludvikas inställning är att 

samma utförandefel föreligger längs hela ledningssträckan och att detta 

förklarar varför ledningen inte uppnår avtalat provtryck, dvs att led-

ningen inte är tät. Att så är fallet framgår numera av Bilaga K36.  

10.2.5 Kapitel 4 i Bilaga K8 är relevant eftersom det visar att NCC inte ens 

under felavhjälpandet av ledningssträckan TK20 förmådde att utföra ar-

betet på ett fackmässigt sätt i enlighet med kontraktshandlingarna.  

10.2.6 NCC kände för övrigt så sent som den 20 mars 2017 inte till att det finns 

en anvisning från rörleverantören om hur packningarna ska vändas. Vid 

sammanträdet den 20 mars 2017 hänvisade Ludvika NCC till såväl rör-

leverantörens installationsanvisningar som till utbildningsmaterialet, 

som i och för sig är baserat på installationsanvisningarna. 

10.2.7 Ludvika bestrider att skarvarna skulle ha avsedd funktion även om pack-

ningarna vänds fel. Packningens konstruktion medför att packningen får 

olika funktion beroende på åt vilket håll den vänds. När packningen är 

rättvänd reser sig packningens ”fjäll” när trycket ökar, vilket ger ökad 

täthet. Vänds packningen fel lägger sig ”fjällen” ner. Då reduceras tät-

heten eller kommer täthet helt att saknas.   

10.2.8 Det är korrekt att Bilaga K8 avser den del av ledningen som har frilagts 

under NCC:s felavhjälpande. Ludvika gör gällande att de utförandefel 

som berörs i detta utlåtande förekommer även längs hela den icke om-

lagda ledningssträcka som består av GAP-rör samt på den omlagda led-

ningssträckan TK20. De ”stickprovsundersökningar” som har gjorts i 
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fält, styrker denna uppfattning, se Bilaga 36. Omläggningen har uteslu-

tande föranletts av att ledningen var otät. 

10.2.9 Ludvikas yrkanden i målet är utformade på sådant sätt att NCC alltid till-

godoräknas värdet av den ledning som efter omläggning har blivit före-

mål för godkänd provtryckning. De fel som har förelegat i de delar av 

ledningen som har lagts om ligger alltså inte till grund för Ludvikas an-

språk på ersättning för avhjälpandekostnader. 

10.2.10 NCC har i aktbilaga 26 begärt att Ludvika ska förtydliga de fel som anges 

på de fotografier som återfinns i bilaga 6 till Bilaga K8.  

10.2.11 Ludvika hänvisar i denna del till PM av Stefan Ljung, Bilaga K26. Fram-

ställningen i Bilaga K26 anknyter till de beteckningar (E-anmärkningar) 

som redovisas i bilaga 5 till Bilaga K8.  

10.2.12 Vilka fel som förekommer på varje enskilt fotografi framgår direkt av 

noteringarna på fotografierna. Ludvika åberopar de fel som redovisas på 

aktuella fotografier som utförandefel för vilka NCC svarar. 

10.2.13 Vad gäller NCC:s påstående under punkt 296 i aktbilaga 56 vill Ludvika 

hänvisa till AFC.21 Kvalitetsangivelser på s. 179 i Kontraktet, Bi-

laga K1. Där framgår att AMA är miniminorm för utförande. Är kraven 

lägre i t.ex. rörleverantörens läggningsanvisningar jämfört med AMA har 

AMA således företräde. 

10.3 Ludvikas förtydliganden avseende de enskilda felpåståendena 

10.3.1 Ludvika har delat in felen i följande tre kategorier A - C. 

10.3.2 A. Utförandefel som har fått till följd att hela ledningen inte är tät eller 

kan befaras inte vara tät utöver avhjälpta 3,6 km. 

(i) Hål eller sprickor i ledningen.  

(ii)  Inträngande tätningar i rören. 

(iii)  Riktningsändring så att rörändar går ihop. 
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(iv)  Ledningarna helt hoptryckta.  

(v)  Ytskikt har släppt.  

(vi)  Sten inklämd i packning. 

(vii)  Skador som påvisar att ledningen körts på av en padda eller en 

stamp.  

10.3.3 B. Provtryckningen utfördes inte kontraktsenligt, vilket berör följande 

omständigheter. 

(i)  Provtryckning skulle ha skett var 500:e meter. 

(ii)  Sediment i ledningen.  

10.3.4 C. Övriga avvikelser från kontraktsenligt och fackmässigt utförande. 

(i) Stora stenar i resterande fyllning. 

(ii)  Ledningen har legat för nära berg. 

(iii)  För tunt lager kringfyllning ovan ledningen. 

(iv)  Överkant kringfyllning ej vågrätt från schaktkant till schaktkant. 

10.3.5 Respektive fel redovisas under egna avsnitt i den följande framställ-

ningen. 

10.4 A (i) - Hål eller sprickor i ledningen 

10.4.1 Beskrivning av felet 

10.4.1.1 Läckor pga. hål eller sprickor har observerats vid filmning och NCC:s i 

förtid avbrutna felavhjälpande. En ledning som är behäftad med hål el-

ler sprickor är inte tät. Detta fel har lett till omedelbart läckage.  

10.4.1.2 Felets förekomst på ledningssträckan redovisas på s. 122 i Bilaga K8. 

10.4.1.3 Följande fel har åtgärdats genom NCC:s felavhjälpande: B0163, slag-

skada, TK03, B0163 Spricka, TK03, B1469, Inläckage i muff, synligt 



 95 (144) 

 

vid filmning, TK05, B1560 Synligt inläckage i skarv, TK05, Etapp C 

TK11 Spräckt rör, vilka sträckor därefter har provtryckts med godkänt 

resultat. Följande fel kvarstår efter felavhjälpandet: D1793 Spricka, 

TK14 Etapp E, osäkert läge rapporterat av NCC vid egna provgropar. 

Hål, TK15/16 G0870 Spricka TK20. 

10.4.2 Kravställning 

10.4.2.1 Kontraktshandlingarna hänvisar till rörleverantörens installationsanvis-

ningar. Enligt dessa anvisningar ska rören kontrolleras så att de inte är 

skadade när de har levererats till arbetsområdet och innan rörlägg-

ningen. 

10.4.2.2 Enligt AB 04 kap. 2 § 1 2 st. ska NCC utföra Entreprenaden fackmäss-

igt. Ett fackmässigt utförande innefattar att det inte ska förekomma hål 

eller sprickor i ledningen. 

10.4.3 Avvikelse från ovanstående kravställningar 

10.4.3.1 Hål eller sprickor i ledningen och därmed en läckande ledning utgör av-

vikelser från NCC:s åtagande enligt entreprenadhandlingarna, eftersom 

hålen och sprickorna antingen beror på bristfällig mottagningskontroll 

(dvs. montage av skadade rör) eller på ett icke kontraktsenligt utförande 

(rören har skadats under läggningsarbetena). Ett kontraktsenligt utfö-

rande förutsätter att ledningen är tät samt att hål och sprickor på led-

ningen inte förekommer. 

10.5 A (ii) - Inträngande tätning i rör 

10.5.1 Beskrivning av felet 

10.5.1.1 Packningarnas läpptätning har fastnat i röränden och dragits med in i rö-

ret vid montaget. Tätningen ligger därför inte längre kvar på avsedd plats 

och fyller inte heller avsedd funktion, vilket medför att ledningen inte 

blir tät. I de fall felet endast har observerats vid filmning av ledningen 

invändigt är det inte möjligt att avgöra om packningen i sig är felaktig 

eller om NCC vid montaget har felvänt packningen. En felaktigt tillver-
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kad packning skulle NCC utan svårighet ha upptäckt vid NCC:s mottag-

ningskontroll.  

10.5.1.2 Felets förekomst på ledningssträckan redovisas på s. 122 i Bilaga K8. 

10.5.1.3 Inträngande tätningar samt deformerade packningar har observerats vid 

filmning. Dessa inträngande tätningar finns på sträckan TK1 som inte är 

omlagd. 

10.5.2 Kravställning 

10.5.2.1 Kontraktshandlingarna hänvisar till rörleverantörens installationsanvis-

ningar. Enligt dessa anvisningar ska packningen i rören kontrolleras vid 

mottagningskontrollen. Vidare ska rören installeras så att packningen 

inte tränger in i röret eller deformeras. Dessutom ska det kontrolleras att 

rören är rätt installerade utan inträngd eller deformerad packning.  

10.5.2.2 Enligt AB 04 kap. 2 § 1 2 st. ska NCC utföra Entreprenaden fackmässigt. 

Ett fackmässigt utförande förutsätter en korrekt montering av packning-

arna i enlighet med rörleverantörens anvisningar. 

10.5.3 Avvikelse från ovanstående kravställning 

10.5.3.1 Inträngande packningar samt deformerade packningar har observerats 

vid filmning och felavhjälpande. Utförandet avviker från rörleverantö-

rens anvisningar. Det är inte fackmässigt att utföra en ledning med fel-

vända, inträngda eller deformerade packningar. 

10.6 A (iii) - Riktningsändring så att rörändar går ihop 

10.6.1 Beskrivning av felet 

10.6.1.1 Felet består i att det ena röret, i en röravvinkling där två rör möts, ligger 

direkt an mot det andra rörets innersida. En orsak till felet kan vara att 

rörändarna har tryckts ihop för långt, varvid det införda röret har slagit 

emot det andra röret före den avvinkling som därefter har utförts. En an-

nan orsak kan vara att rörändarna visserligen har tryckts ihop av NCC 

enligt läggningsanvisningarna från NCC:s rörleverantör, men att utsidan 
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på det införda röret därefter, i strid mot läggningsanvisningarna, har kom-

mit i kontakt med insidan på det andra röret under utförandet av avvink-

lingen.  

10.6.1.2 Effekten av hopskjutningen går inte alltid att observera. Felet kan leda 

till olika problem. Dels passerar röret förbi centrumringen, vilket orsakar 

en deformation av röret som riskerar att leda till sämre funktion hos pack-

ningen, dels går rörändarna ihop, vilket kan skada spetsändan på röret 

som är känsligt för slag. En sådan skada kan leda till omedelbart läckage. 

Har ledningen skjutits ihop helt och därefter avvinklats är risken för ska-

dor på spetsänden relativt stor. Av iakttagelser vid filmningen framgår en 

stukning av spetsänden vid denna typ av fel.  

10.6.1.3 Felets förekomst på ledningssträckan redovisas på s. 122 i Bilaga K8 och 

i dokumentationen från TV-inspektionerna. 

10.6.1.4 NCC har under felavhjälpandet åtgärdat två riktningsändringar på TK07 

som därefter provtryckts med godkänt resultat. Felen är många och före-

kommer i varierande omfattning längs hela ledningen. Felen förekommer 

frekvent på sträcka F, som inte har lagts om av NCC. NCC valde att på 

försök provtrycka en del av denna sträcka utan föregående felavhjäl-

pande, vilket misslyckades. Något protokoll och eller rapport från den 

provtryckningen har Ludvika aldrig fått del av. 

10.6.2 Kravställning 

10.6.2.1 Kontraktshandlingarna hänvisar till rörleverantörens installationsanvis-

ningar. Enligt dessa anvisningar ska rören vid montering ”dras på plats i 

muffen tills det når insticksmärket eller rör vid centreringsringen”. Vi-

dare ska rören kontrolleras ”efter sammankopplingen att packningen är 

placerad rätt i spåret med hjälp av ett bladmått.” 

10.6.2.2 Enligt AB 04 kap. 2 § 1 st. 2 ska NCC utföra Entreprenaden fackmässigt. 

Ett fackmässigt utförande förutsätter att ledningens rörändar inte går ihop 

så att skador uppkommer och tätningen förlorar sin funktion.  
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10.6.3 Avvikelse från ovanstående kravställning 

I samband med filmning och felavhjälpande har detta fel noterats 

57 gånger. Utförandet avviker från rörleverantörens anvisningar. Det är 

inte fackmässigt att utföra en ledning så att rörändarna går ihop.  

10.7 A (iv) - Ledningarna helt hoptryckta 

10.7.1 Beskrivning av felet 

10.7.1.1 Felet består i att rören har utsatts för så hög axiell kraft att änden på rören 

har passerat förbi centrumringen. Detta medför risk för stukningar och 

ytskador på rörets spetsända. Vidare kan felet medföra deformering av 

ledningen, vilket påverkar tätningsringens funktion. Att ledningarna är 

helt hoptryckta är en gradskillnad i förhållande till att rörändar helt går 

ihop. 

10.7.1.2 Enligt NCC:s arbetsbeskrivning från läggning 1 har grävmaskin använts 

vid montage, vilket är orsaken till felet. Någon rutin för verifiering av 

kraften vid montage med grävmaskin har inte redovisats av NCC. 

10.7.1.3 Felets förekomst på ledningssträckan redovisas på s. 122 i Bilaga K8 och 

i dokumentationen från TV-inspektionerna.  

10.7.1.4 NCC har under arbetet med felavhjälpandet åtgärdat två riktningsänd-

ringar på TK07, som därefter har provtryckts med godkänt resultat. 

10.7.2 Kravställning 

10.7.2.1 Kontraktshandlingarna hänvisar till läggningsanvisningarna från den rör-

leverantör som anbudsgivarna på egen hand skulle välja. Enligt lägg-

ningsanvisningarna från NCC:s leverantör ska rören vid montering ”dras 

på plats i muffen tills det når insticksmärket eller rör vid centrerings-

ringen”, rören dras samman med maximal kraft på 2 x diametern (i det 

här fallet ca 950 kg) samt rören kontrolleras ”efter sammankopplingen 

att packningen är placerad rätt i spåret med hjälp av ett bladmått.” 
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10.7.2.2 Enligt AB 04 kap. 2 § 1 ska NCC utföra Entreprenaden fackmässigt. Ett 

fackmässigt utförande förutsätter ett montage som inte medför risk för 

stukningar, ytskador och deformationer. 

10.7.3 Avvikelse från ovanstående kravställning 

Totalt har 90 stycken skarvar observerats där ledningarna har varit helt 

eller delvis hoptryckta. Eftersom det endast är drygt hälften av lednings-

sträckan, se s. 122 i Bilaga K8, som har filmats utgör detta en mycket 

hög felfrekvens. Ett montage som följer läggningsanvisningarna från 

NCC:s rörleverantör ger inte upphov till skarvar med helt eller delvis 

hoptryckta rör eller skadade rörändrar. Det är inte fackmässigt att avvika 

från rörleverantörens läggningsanvisningar och inte heller att trycka ihop 

rören så att de riskerar att skadas och deformeras.  

10.8 A (v) - Ytskikt har släppt 

10.8.1 Beskrivning av felet 

10.8.1.1 GAP-rör är uppbyggda med två tunna glasfiberarmerade plastskikt. Där-

emellan finns ett bulkmaterial i form av kvarts. Skadas rörens ytskikt fö-

religger hög risk för att vattnet i ledningen tränger ut i bulkmaterialet, 

vilket medför läckage. NCC har under läggningen skadat rören på sådant 

sätt att rörens ytskikt har släppt invändigt. 

10.8.1.2 NCC har under arbetet med felavhjälpandet avhjälpt en ytskada på TK03, 

två foliesläpp på TK05 och ett foliesläpp på TK07, vilka sträckor därefter 

har provtryckts med godkänt resultat.  

10.8.2 Kravställning 

10.8.2.1 Kontraktshandlingarna hänvisar till rörleverantörens installationsanvis-

ningar. Av dessa anvisningar följer att rören ska kontrolleras så att de inte 

är skadade när de ankommer till arbetsplatsen. Denna kontroll ska göras 

innan rören installeras. Rören ska installeras så att de inte skadas vid 

montaget och slutligen ska entreprenören kontrollera att rören är rätt in-

stallerade och saknar skador.  
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10.8.2.2 Enligt AB 04 kap. 2 § 1 2 st. ska NCC utföra Entreprenaden fackmässigt. 

Ett fackmässigt utförande förutsätter att skadade rör inte förekommer på 

ledningen. 

10.8.3 Avvikelse från ovanstående kravställning 

10.8.3.1 I samband med filmning och felavhjälpande har ytskador noterats 

17 gånger. Detta beror antingen på bristande mottagningskontoll eller på 

ett bristfälligt montage som lett till skador i kombination med bristande 

kontroll av montaget. Att lämna kvar skadade rör i ledningen är inte fack-

mässigt. 

10.9 A (vi) - Sten inklämd i packning 

10.9.1 Beskrivning av felet 

10.9.1.1 Stenar har observerats inklämda mellan rörets ände och centrumringen, 

vilket kan leda till läckage. Förekomst av sten kan också orsaka skador 

på rörens ändar, vilket i sin tur kan leda till läckage. Eftersom sten har 

observerats vid centrumringen är risken stor att grus eller annat skräp 

också finns vid tätningsringen. Inklämd smuts är mycket svårt att tvätta 

bort varför risken för bakteriell tillväxt ökar väsentligt. 

10.9.1.2 Felets förekomst på ledningssträckan redovisas på s. 122 i Bilaga K8. 

10.9.1.3 NCC har under arbetet med felavhjälpandet åtgärdat felet på lednings-

sträckan TK04. Vidare har felet noterats på sträckorna TK11 (två ställen) 

samt TK20.  

10.9.2 Kravställning 

10.9.2.1 Kontraktshandlingarna hänvisar till rörleverantörens installationsanvis-

ningar. Av dessa anvisningar följer att entreprenören, vid monte-

ringen/sammankopplingen av rören noga ska rengöra packningsspåren 

och gummipackningen för att säkerställa att dessa är helt fria från smuts 

eller olja. Vidare följer av läggningsanvisningarna från NCC:s rörleve-

rantör att montaget av rören ska kontrolleras så att det är korrekt utfört.  
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10.9.2.2 Enligt AB 04 kap. 2 § 1 ska NCC utföra Entreprenaden fackmässigt. Ett 

fackmässigt utförande förutsätter att det inte ska förekomma sten, grus 

eller skräp inklämt i packningar i ledningen. 

10.9.3 Avvikelser från ovanstående kravställning 

I samband med filmning och felavhjälpande av ledningen har sten, grus 

eller skräp inklämt i packningen noterats sju gånger. Detta påvisar att 

NCC inte har efterlevt läggningsanvisningarna från NCC:s egen rörleve-

rantör och att utförandet inte är fackmässigt.  

10.10 A (vii) – Skador som visar att ledningen har körts på av en padda 

eller en stamp 

10.10.1 Beskrivning av felet 

10.10.1.1 På ledningen har observerats skador som kan bero på att ledningen har 

körts på av en padda eller stamp. Skadorna riskerar att leda till läckage. 

10.10.1.2 Detta fel har noterats i samband med friläggning på TK03, som har lagts 

om med godkänt resultat. Samma fel torde föreligga på icke frilagda 

sträckor. 

10.10.2 Kravställning 

Enligt AB 04 kap. 2 § 1 ska NCC utföra Entreprenaden fackmässigt. Ett 

fackmässigt utförande förutsätter att ledningen inte körs på med padda 

eller stamp. Skulle påkörning ske ska den påkörda rördelen bytas ut. 

10.10.3 Avvikelser från ovanstående kravställning 

Det är inte fackmässigt att låta påkörda, skadade, rördelar sitta kvar i led-

ningen.  
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10.11 B (i) – Provtryckning ej utförd enligt Kontraktet 

10.11.1 Beskrivning av felet 

10.11.1.1 NCC har inte utfört täthetsprovningen i föreskrivna sträckor om maxi-

malt 500 m. Detta har fått till följd att läckorna i ledningen inte upptäck-

tes förrän på ett sent stadium under framdriften. Hade NCC provtryckt 

var 500:e meter, skulle påträffad otäthet ha lett till ett mer omsorgsfullt 

arbetsutförande under resterande läggning, med färre utförandefel som 

följd.  

10.11.2 Kravställning 

I enlighet med YBC.3112 ska provtryckning genomföras var 500:e me-

ter.  

10.11.3 Avvikelse från ovanstående kravställning 

Vid byggmöte nr 9 den 4 december 2012, vid vilken tidpunkt NCC hade 

lagt ca 500 m ledning, påkallade Ludvika besked från NCC om hur NCC 

avsåg att provtrycka ledningen. NCC lämnade besked att bolaget avsåg 

att återkomma. Ludvika ställde samma fråga på de efterföljande bygg-

mötena. Vid byggmöte nr 17 den 2 juli 2013, när NCC hade lagt ca 

9,7 km ledning, hade fortfarande inte en enda provtryckning utförts. 

NCC lät provtrycka tio sträckor istället för avtalade 31 sträckor.  

10.12 B (ii) - Sediment i ledningen 

10.12.1 Beskrivning av felet 

10.12.1.1 Sand och grus har observerats i ledningen vid filmning. Detta medför att 

risken för bakteriell tillväxt i ledningen ökar väsentligt vilket i sin tur 

påverkar funktionen i ledningen då risk finns att den måste stängas av för 

rengöring under drift. Det fel som Ludvika gör gällande är förekomst av 

sediment i ledningen. Luftfickor görs i sig inte gällande som ett fel.  

10.12.1.2 Inför slutbesiktningen mottog Ludvika den underrättelse som framgår av 

Bilaga K34. 
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10.12.1.3 Felets förekomst på ledningssträckan redovisas på s. 122 i Bilaga K8 

”Föroreningar förekommer i rör”.  

10.12.1.4 NCC har under arbetet med felavhjälpandet åtgärdat felet på lednings-

sträckan TK05 och TK07. Felet kvarstår på ledningssträckorna TK06, 

TK15, TK16, TK17 och TK20. 

10.12.2 Kravställning 

10.12.2.1 Enligt Teknisk beskrivning Mark med mängder, PCF.11121 Rengöring 

av vattenledning med skrapa e d gäller att vattenledningar ska rengöras 

en gång med minst 2 st. mjukpluggar.  

10.12.2.2 Enligt AB 04 kap. 2 § 1 2 st. ska NCC utföra Entreprenaden fackmässigt. 

Det är inte fackmässigt att lämna kvar sand, grus eller sediment i en vat-

tenledning.  

10.12.3 Avvikelse från ovanstående kravställningar 

10.12.3.1 I samband med filmning och felavhjälpande har sand, grus eller sediment 

noterats på elva ställen i ledningen. Sand, grus eller sediment i ledningen 

påvisar att NCC inte har efterlevt bolagets skyldighet att rengöra led-

ningen. Vidare skulle sedimentet ha rensats ut vid den renspiggning som 

utförs i samband med provtryckningen för att driva ut luft ur ledningen. 

Att det finns sediment kvar i ledningen visar att provtryckningen under 

läggning 1 inte utfördes på ett korrekt sätt och att luftfickor måste ha 

funnits kvar i ledningen under provtryckningen. 

10.12.3.2 Att lämna kvar sand, grus eller sediment i en vattenledning avviker från 

ett fackmässigt utförande.  

10.13 C (i) Stora stenar i resterande fyllning 

10.13.1 Beskrivning av felet 

10.13.1.1 På vissa sträckor har stora mängder sten med en storlek som överstiger 

300 mm påträffats i resterande fyllning. Detta kan leda till problem vid 

framtida reparationer eftersom stenarna kan komma att falla ner och 
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skada röret vid reparationsarbeten. Då ledningen huvudsakligen är för-

lagd i skogsmark kommer skogsmaskiner från tid till annan att passera 

över ledningen. Det föreligger risk för punktdeformation av ledningen 

om en skogsmaskin passerar ovanpå en stor sten, då dessa maskiner har 

ett högt marktryck. Vidare har mullhaltigt material påträffats i resterande 

fyllning. 

10.13.1.2 Felets förekomst på ledningssträckan redovisas på s. 122 i Bilaga K8. 

10.13.1.3 NCC har under arbetet med felavhjälpande avhjälpt aktuellt fel på led-

ningssträckorna TK03, TK04, TK05, TK07, TK08, TK09, TK10, och TK 

11. Felet kvarstår på TK18 och TK20. Det framgår av NCC:s fotografier 

att felet förekommer på TK01, TK12, TK14, och TK15. 

10.13.2 Kravställning 

10.13.2.1 Av kontraktshandlingarna, Teknisk beskrivning Mark med mängder, 

CEC.4 Resterande fyllning, får ”Stenar med största storlek 300 mm ingå 

jämnt fördelade i fyllningen och ”Resterande fyllning ovanför färdig 

kringfyllning kan ske med befintliga jordar efter det att stenar och block 

större än 300 mm har frånskilts. Stenhalten får dock inte överstiga 10 %. 

Mullhaltigt material får ej heller användas för återfyllning (gäller dock ej 

torvsträckor).” 

10.13.2.2 Enligt AB 04 kap. 2 § 1 ska NCC utföra Entreprenaden fackmässigt. Ett 

fackmässigt utförande förutsätter att stenar större än 300 mm och mull-

haltigt material inte ska förekomma i den resterande fyllningen. 

10.13.3 Avvikelse från ovanstående kravställning 

I samband med felavhjälpandet har stora stenar i resterande fyllning no-

terats 26 gånger och mullhaltigt material har noterats två gånger. Stora 

stenar och mullhaltigt material i resterande fyllning avviker från kon-

traktshandlingarna och även från ett fackmässigt utförande. 
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10.14 C (ii) Ledningen har legat för nära berg 

10.14.1 Beskrivning av felet 

10.14.1.1 NCC har på ett flertal ställen förlagt ledningen för nära berg. Detta kan 

leda till flera olika problem. På vissa ställen har ledningen legat så nära 

berg att det troligen inte gått att packa kringfyllningen runt ledningen el-

ler utföra understoppning på ett korrekt sätt. Ligger ledningen nära berg 

ökar också risken för ovalitet eller punktdeformation när ledningen ut-

sätts för olika krafter vid t.ex. passerande maskiner med högt marktryck 

eller provtryckning. 

10.14.1.2 Ludvika hänvisar även till felet A (viii) ovan, gällande skador på led-

ningen orsakade av packningsredskap. 

10.14.1.3 Felets förekomst på ledningssträckan redovisas på s. 122 i Bilaga K8. 

10.14.1.4 Detta fel har noterats i samband med friläggning på TK03, som har lagts 

om med godkänt resultat. Samma fel torde föreligga även på icke frilagda 

sträckor. 

10.14.2 Kravställning 

10.14.2.1 Enligt kontraktshandlingarna, Teknisk beskrivning Mark med mängder, 

CBB JORDSCHAKT och enligt typsektioner, ritning R-50.2-001 samt 

AMA Anläggning typsektion CBB.311:1, ska avståndet mellan röret och 

schaktslänt vara minst 0,35 m på vardera sida.  

10.14.2.2 Ludvika bestrider att kommunen har utgått från fel kravställningar. Som 

NCC har vitsordat i punkten 253 i aktbilaga 56 är kravet att avståndet 

mellan röret och schaktslänten ska vara minst 0,35 m på vardera sida. Det 

är dessa krav som Ludvika har utgått från. Ritningen R-50.2-001 saknar 

således relevans.  

10.14.2.3 Frågan om ledningens avstånd till berg rör schaktarbeten. Det framgår av 

Teknisk beskrivning mark med mängder, CBC.3111, att för schaktarbe-

ten ska AMA tillämpas. Flowtites installationsanvisningar anges inte 
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som gällande för schaktarbeten. Därmed har AMA företräde framför 

Flowtites installationsanvisningar. Ludvika anser att installationsanvis-

ningarna saknar relevans för kravställningen. 

10.14.2.4 Enligt AB 04 kap. 2 § 1 2 st. ska NCC utföra Entreprenaden fackmässigt. 

Ett fackmässigt utförande innebär att avståndet mellan röret och schakt-

slänten ska vara så stort att erforderlig packningsutrustning får plats samt 

att packningen kan göras utan att rördelar riskerar att skadas av pack-

ningsutrustningen vid packningen. 

10.14.3 Avvikelser från ovanstående kravställning 

I samband med felavhjälpandet har det på ett flertal ställen observerats 

att ledningen förlagts för nära berg. Förläggning av ledningen för nära 

berg avviker från kontraktshandlingarna samt strider mot ett fackmässigt 

utförande.  

10.15 C – (iii) För tunt lager kringfyllning ovan ledningen 

10.15.1 Beskrivning av felet 

10.15.1.1 På ett antal ställen har observerats att kringfyllningen ovan ledningen är 

för tunn, endast ca 10 – 15 cm trots att NCC:s rörleverantörs läggnings-

anvisningar föreskriver 30 cm. Detta riskerar att leda till ovalitet och 

rörskador vid packning av kringfyllningsmaterialet. För tunt lager kring-

fyllning i kombination med stor sten i resterande fyllning ökar vidare ris-

ken för punktdeformation och skador på röret. 

10.15.1.2 Felets förekomst på ledningssträckan redovisas på s. 122 i Bilaga K8. 

10.15.1.3 Felet har avhjälpts av NCC under arbetet med felavhjälpandet av sträck-

orna TK04 och TK 08. Felet kvarstår på sträckorna TK01, TK06 och 

TK18. Dessutom framgår av NCC:s fotografier att felet förekommer på 

TK02 och TK12 



 107 (144) 

 

10.15.2 Kravställning 

10.15.2.1 Kontraktshandlingarna hänvisar till läggningsanvisningar från den rörle-

verantör som anbudsgivarna på egen hand skulle välja. Vidare innehåller 

kontraktshandlingarna Teknisk beskrivning Mark med mängder, 

CEC.3111 Kringfyllning för ledning, Figur CEC/3, samt typsektioner en-

ligt ritning R-50.2-001. Dessa handlingar föreskriver att kringfyllningen 

ovan röret ska vara minst 300 mm. Dessutom ska packningen ovan led-

ningen utföras enligt Teknisk beskrivning Mark med mängder, tabell 

CE/7, där det framgår att fyllningen ha sådan tjocklek, att skada vid pack-

ning av fyllningen över ledningen inte uppstår, detta med hänsyn till ent-

reprenörens val av packningsutrustning. 

10.15.2.2 NCC har hänvisat till att det av Flowtites installationsanvisningar skulle 

framgå att kringfyllning ovan rör får vara 22-23 cm tjock. Enligt Ludvika 

är fyllningens tjocklek beroende av utrustningens vikt, se s. 12 i Bilaga 

K27. Av AMA följer att kringfyllning ovan rör måste vara minst 30 cm. 

Ludvika hänvisar till AFC.21 Kvalitetsangivelser, där det framgår att 

AMA utgör miniminorm. Vidare följer av mängdförteckningen i förfråg-

ningsunderlaget liksom i bygghandlingarna att kringfyllning ovan rör ska 

vara minst 30 cm. 

10.15.2.3 Enligt AB 04 kap. 2 § 1 ska NCC utföra Entreprenaden fackmässigt. Ett 

fackmässigt utförande förutsätter att avståndet mellan ledningen och 

kringfyllningens överkant ska vara tillräckligt stort för att packning ska 

kunna utföras samt att packningen ska kunna utföras utan risk för att röret 

skadas av packningsutrustningen. 

10.15.3 Avvikelse från ovanstående kravställning 

I samband med felavhjälpandet har det på ett flertal ställen observerats 

att kringfyllningen ovan ledningen är för tunn. För tunn kringfyllning 

ovan ledningen avviker från Kontraktet samt från ett fackmässigt utfö-

rande.  
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10.16 C (iv) Överkant kringfyllning ej vågrätt från schaktkant till schakt-

kant 

10.16.1 Beskrivning av felet 

10.16.1.1 På vissa sträckor går kringfyllningen inte vågrätt från kant till kant av 

schakten ovanför röret. Kringfyllningsmaterialet blir då svårt eller omöj-

ligt att packa, vilket leder till sämre förankring av röret. Om kringfyll-

ningen inte läggs fram till schaktväggarna medför detta att lagertjockle-

karna blir felaktiga vid sidorna om röret. 

10.16.1.2 NCC har påstått att NCC skulle ha löst problemet genom att packa med 

grävskopa, vilket Ludvika bestrider. Om så varit fallet skulle NCC ha 

utsatt röret för en överhängande deformationsrisk och risk för annan 

skada.  

10.16.1.3 Felets förekomst på ledningssträckan redovisas på s. 122 i Bilaga K8. 

10.16.1.4 NCC har under arbetet med felavhjälpandet avhjälpt felet på lednings-

sträckorna TK04, TK08, och TK11. Felet kvarstår på sträckorna TK01, 

TK06 och TK18. Dessutom framgår av NCC:s fotografier att felet före-

kommer på TK12, TK13, TK15, TK20, och TK21. 

10.16.2 Kravställning 

10.16.2.1 Enligt kontraktshandlingarna, Teknisk beskrivning Mark med mängder, 

CEC.3111 Kringfyllning för VA-ledning, Figur CEC/3, samt enligt typ-

sektioner, ritning R-50.2-001, ska kringfyllning utföras inom lednings-

gravens hela bredd och upp till 0,3 m över översta rörlednings hjässa i de 

aktuella ledningsgravarna. Enligt läggningsanvisningarna från NCC:s 

egen rörleverantör, till vilka kontraktshandlingarna hänvisar, ska kring-

fyllning ligga 300 mm över hjässan från schaktvägg till schaktvägg i de 

aktuella ledningsgravarna. Enligt dessa läggningsanvisningar ska kring-

fyllning ovanför rör inte läggas i två lager.  

10.16.2.2 Vid omläggningen skulle den befintliga ledningsgraven schaktas bre-

dare, så att schakten nådde orörd mark. Enligt PM 27 medgav Ludvika 



 109 (144) 

 

att NCC under omläggningen vid exceptionell bred schakt, (>2,38 m), 

fick utföra stukad kringfyllning för GAP-rör enligt Flowtites installat-

ionsanvisningar, se typsektion 3 i PM 27. Exceptionellt bred schakt 

(>2,38 m) förekom enligt kontraktshandlingarna inte under den första 

läggningen. 

10.16.2.3 Enligt AB 04 kap. 2 § 1 2 st. ska NCC utföra Entreprenaden fackmässigt. 

Ett fackmässigt förutsätter att kringfyllning ska ligga 300 mm över rör-

hjässan från schaktvägg till schaktvägg. 

10.16.3 Avvikelse från ovanstående kravställning 

I samband med felavhjälpandet har framkommit att kringfyllningen inte 

går vågrätt från kant till kant av schakten ovanför rör i ledningsgravarna. 

Ett sådant utförande avviker från kontraktshandlingarna. Kringfyllning 

som inte går vågrätt från kant till kant av schakten ovanför rören i led-

ningsgravarna avviker från ett fackmässigt utförande.  

11 UTFÖRANDEFEL - SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER  

11.1 Utlåtandena i Bilaga K8 och Bilaga K36 bekräftar att NCC:s ursprung-

liga arbetsutförande under den första läggningen är behäftat med omfat-

tande utförandefel. Detta gäller så såväl i fråga om de ledningssträckor 

som har blivit föremål för felavhjälpande genom omläggning som de led-

ningssträckor som NCC har underlåtit att felavhjälpa.  

11.2 Ludvikas inställning är att utförandefel förekommer på hela den icke om-

lagda ledningssträckan som inte blivit föremål för godkänd provtryck-

ning samt på den omlagda ledningssträckan TK20, som underkändes vid 

provtryckning efter omläggning. Det är utförandefelen som är orsaken 

till att ledningen inte kunde provtryckas med godkänt resultat. 

11.3 NCC gör under avsnittet 11.4 i aktbilaga 56 närmast genomgående gäl-

lande att ett begränsat punktvis avhjälpande skulle vara tillräckligt och 

att en omläggning av ledningen således inte erfordras. Ludvikas inställ-

ning är att NCC:s arbetsutförande är behäftat med generella utförandefel 
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och att det är nödvändigt att lägga om ledningen i dess helhet för att åt-

gärda utförandefelen. 

11.4 En omläggning av hela ledningen skulle vidare medföra att samtliga an-

märkningar som återfinns i utlåtandet från slutbesiktningen, Bilaga K5, 

avhjälps.  

11.5 Ledningen är förlagd i mark och således inte tillgänglig för okulär in-

spektion. Den utredning som har dokumenterats i Bilaga K36 har förut-

satt ett punktvis friläggande. En motsvarande utredning av den icke om-

lagda ledningen i dess helhet skulle förutsätta en fullständig friläggning.  

11.6 Förekomsten av stora stenar i resterande fyllning är en generell anmärk-

ning vid friläggning av ledningen. Som redovisats ovan har detta lett till 

skador där rör spruckit, vilket orsakat läckage. Förekomsten av stora ste-

nar i resterande fyllning är inte möjligt att undersöka utan friläggning av 

ledningen. 

11.7 Som framgår av Bilaga K36 stämmer inte den av NCC upprättade egen-

kontrollen med verkliga förhållanden. Exempelvis har NCC lämnat en 

anmärkningsfri egenkontroll även i de avseenden där NCC har underlåtit 

att installera rör. Denna dokumentation ger därför inte möjlighet till ett 

punktvis felavhjälpande. En beställare ska kunna förlita sig på entrepre-

nörens egenkontroll när det gäller utföranden som är inbyggda eller för-

lagda i mark. 

11.8 NCC har inte förmått att redovisa vilka begränsade och punktvisa åtgär-

der som skulle vara tillräckliga för felavhjälpande på den icke omlagda 

delen av ledningen samt på ledningssträckan TK20. När NCC skulle åt-

gärda anmärkningarna från slutbesiktningen valde NCC att genomföra 

omläggning. NCC har aldrig föreslagit ett begränsat felavhjälpande. 

11.9 Det är enligt Ludvika nödvändigt att i dess helhet lägga om även den 

ännu icke omlagda delen av ledningen samt TK20 för att kunna avhjälpa 

de utförandefel som NCC ansvarar för.  
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11.10 Ludvika åberopar således i målet de utförandefel som har redovisats un-

der avsnitten 9 – 10 ovan. Utförandefel av samma slag föreligger i sådan 

frekvens längs hela den del av ledningssträckan som inte har blivit före-

mål för godkänd provtryckning att den av NCC icke omlagda delen av 

ledningen i dess helhet måste läggas om.  

11.11 Av PM den 16 december 2020, Bilaga K39, framgår att NCC avlämnat 

entreprenaden i sådant skick att en arbetsplatsolycka hade kunnat in-

träffa.  

12 NCC AVBRYTER ARBETENA OCH HÄVER KONTRAKTET 

12.1 NCC avbryter arbetena 

12.1.1 Som angetts ovan beslutade NCC att ställa in fortsatt felavhjälpande un-

der december 2016, med hänvisning till läckorna och bristande prov-

tryckningsresultat på omlagda ledningssträckor. NCC fortsatte dock att 

arbeta i Entreprenaden, huvudsakligen med läcksökning. 

12.1.2 Den 10 mars 2017, när framdriften under felavhjälpandet hade legat nere 

under ca tre månader, meddelade NCC Ludvika att bolaget avbröt arbe-

tena med hänvisning till AB 04 kap. 8 § 2 p. 1 och kap. 8 § 3, se Bi-

laga K10. Avbrytandet av arbetena, som skulle pågå under maximalt en 

månad, inleddes måndagen den 13 mars 2017. 

12.1.3 Ludvika erlade efter skrivelsen i Bilaga K10 ett belopp om 9 156 065 kr 

till NCC, varav 9 141 817 kr avsåg Entreprenaden, se PM den 7 april 

2017, Bilaga K11, och 14 248 kr avsåg en räntefaktura. Anledningen till 

att beloppet inte hade betalats tidigare var att NCC först den 6 februari 

2017 tillhandahöll Ludvika en korrekt mängdförteckning, trots att den 

aktuella handlingen hade reviderats i sitt slutliga utförande redan den 24 

november 2016, se Bilaga K12. 

12.1.4 Ludvika har aldrig utfäst sig att ersätta NCC för ÄTA-arbeten eller till-

kommande mängder helt utan förbehåll. Det ligger i sakens natur att ett 

ställningstagande från Ludvikas sida förutsätter att NCC dessförinnan 
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har tillhandahållit ett korrekt och fullständigt underlag samt att Ludvika 

får skäligt rådrum för att överväga det tillhandahållna underlaget. Påstå-

endena om att Ludvika inte skulle ha medverkat till att parternas ekono-

miska mellanhavanden blev utredda är ogrundade. Till detta kommer att 

Ludvika har innehållanderätt till följd av att NCC inte har förmått av-

lämna Entreprenaden i ett kontraktsenligt utförande, vilket framgår av 

Bilaga K8 och Bilaga K36.  

12.2 NCC häver Kontraktet 

12.2.1 NCC framställde den 13 april 2017 en hävningsförklaring avseende Kon-

traktet, Bilaga K13.  

12.2.2 Som grund för hävningen anförde NCC (i) påstått betalningsdröjsmål, 

AB 04 kap. 8 § 2 p. 1 men. 1 (ii) påståenden om att Ludvika inte skulle 

ha fullgjort kommunens åtaganden i övrigt, AB 04 kap. 8 § 2 p. 1 men. 

2, (iii) att Entreprenaden måste avbrytas under så lång tid att förutsätt-

ningarna för Kontraktets fullgörande väsentligt rubbas, AB 04 kap. 8 § 2 

p. 9. 

12.2.3 Vad gäller betalningsdröjsmål anförde NCC att Ludvika skulle ha under-

låtit att reglera fordringar om ca 66 mkr.  

12.2.4 Beträffande Ludvikas åligganden i övrigt anförde NCC följande omstän-

digheter. 

- Att Ludvika skulle ha brutit mot den s.k. Ludvikaöverenskommelsen, 

som innebar att Ludvika och NCC skulle utse var sin expert inom 

läcksökning som gemensamt skulle föreslå åtgärder för att lokalisera 

och åtgärda läckorna i ledningen. Denna omständighet var känd för 

NCC när NCC beslöt att lägga om ledningen. 

- Att Ludvika påkallade slutbesiktning av Entreprenaden. Denna om-

ständighet var känd för NCC när NCC beslöt att lägga om ledningen. 

- Att Ludvika utsåg byggnadsingenjören Mikael Gustafsson som be-

siktningsman. Ludvikas påstådda avtalsbrott skulle därvid bestå i att 
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Mikael Gustafsson skulle vara jävig och ”vida känd för att kräva att 

entreprenören tillhandahåller dokumentation på allt möjligt, även så-

dan dokumentation som entreprenören inte är skyldig att tillhanda-

hålla, för att ställa högre krav på entreprenören än vad som framgår 

av kontraktshandlingarna samt för att ta parti för beställaren i alla lä-

gen”. NCC hade redan före beslutet att lägga om ledningen ifrågasatt 

att Mikael Gustafsson utsetts till besiktningsman.  

- Att Ludvika inte skulle ha medverkat till att parternas ekonomiska 

mellanhavanden blir utredda och lösta. 

12.2.5 I fråga om AB 04 kap. 8 § 2 p. 9 anförde NCC att oklarheter rörande 

varför ledningen läcker och om det överhuvudtaget går att få ledningen 

tät medförde att Entreprenaden måste avbrytas under så lång tid att för-

utsättningarna för Kontraktet väsentligen har rubbats. 

12.2.6 NCC:s åberopade följaktligen inte några konkreta påståenden om fel i 

Ludvikas projektering som grund för hävningen. 

12.3 Utgångspunkter för bedömningen 

12.3.1 Förutsättningar för hävningsrätt 

12.3.1.1 Det ställs högre krav för hävning av ett entreprenadavtal än vad som gäl-

ler för andra avtalstyper. Entreprenörens hävningsrätt enligt AB 04 kap. 

8 § 2 ska läsas mot ljuset av AB 04 kap. 9 § 2 som innebär att entrepre-

nören inte är berättigad att avbryta entreprenaden bara för att en tvist 

hänskjutits till rättsligt avgörande. BKK:s uppfattning är således att fram-

driften av en entreprenad aldrig får hindras bara för att kontraktsparterna 

råkat i tvist med varandra. Som framgår av Motiv AB 72, s. 258, syftar 

bestämmelsen till att undanröja onödigt dröjsmål av framdriften av en 

entreprenad på grund av tvist i anledning av entreprenaden.  

12.3.1.2 AB 04 saknar, såväl vad avser beställarens som entreprenörens hävnings-

rätt, en generell regel av innebörd att part äger rätt att häva kontraktet om 

den andre parten gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott. I stället in-
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nehåller AB 04, på sätt som närmare framgår av kap. 8 § § 1 - 2, en ut-

tömmande uppräkning av hävningsgrunder. Eftersom de allmänna be-

stämmelserna AB 04 gäller för Entreprenaden är det inte möjligt att häva 

Kontraktet på den grunden att det t.ex. skett en överträdelse av den all-

männa lojalitetsplikten. Genom Kontraktet, närmare bestämt AB 04 kap. 

8, har parterna reglerat vilka påföljder som är aktuella vid en eventuell 

överträdelse av deras respektive förpliktelser. Av detta följer att NCC 

saknar hävningsrätt vid sidan om AB 04 kap. 8 § 2. 

12.3.1.3 NCC:s hänvisning i punkten 137 i aktbilaga 26 till kommentaren till köp-

lagen ger inte ledning för bedömningen i denna tvist, eftersom en entre-

prenad till skillnad från ett köp har en tydlig avtalad reglering av häv-

ningsrätten.  

12.3.2 Frågan om vad som utgör ett väsentligt avtalsbrott 

12.3.2.1 Bestämmelsen i AB 04 kap. 8 § 2 p. 1 rörande hävningsrätt grundad på 

beställarens åligganden i övrigt ger entreprenören möjlighet att åberopa 

skilda slag av avtalsbrott från beställarens sida, dock under förutsättning 

av att (i) avtalsbrotten är väsentliga och (ii) entreprenören har begärt rät-

telse. 

12.3.2.2 Vad som är ett väsentligt avtalsbrott varierar beroende på avtalstyp. I 

Motiv AB 72 s. 244 klargörs att hävningsrätt grundat på att beställaren 

inte fullgör sina åligganden i övrigt avser att tillämpas på fall när bestäl-

laren t.ex. inte fullgör sin skyldighet att anskaffa ett för entreprenadens 

utförande nödvändigt tillstånd, t.ex. av vattendomstol. Även Per Samu-

elsson hänvisar på s. 519 i sin kommentar till AB 04 till nödvändiga till-

stånd utan vilka entreprenaden inte kan fortsätta. Det krävs således att 

entreprenadens framdrift hindras för att väsentlighetskriteriet ska vara 

uppfyllt. NCC:s uppfattning, att även brott mot beställarens åligganden i 

övrigt som inte hindrar framdriften skulle vara hävningsgrundande, sak-

nar stöd i praxis och doktrin. 
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12.3.2.3 Allmänna obligationsrättsliga principer är tillämpliga även på det entre-

prenadrättsliga området. Ludvikas argumentation tar sikte på att bedöm-

ningen av vad som är ett hävningsgrundande avtalsbrott måste bedömas 

med hänsyn till avtalets art och karaktären hos parternas prestationer. Re-

gleringen i AB 04 kap. 8 § § 1 - 2 innehåller en katalog över hävnings-

grunder som är anpassad till entreprenadavtalets karaktär. Genom att låta 

denna reglering bli en del av Kontraktet har parterna med bindande ver-

kan begränsat vilka hävningsgrunder som kan göras gällande. Detta är 

inte oförenligt med att regleringen i ett entreprenadkontrakt kan fyllas ut 

med dispositiv rätt eller allmänna obligationsrättsliga principer. 

12.3.2.4 NCC saknar således grund för att åberopa de påstådda kontraktsbrotten 

för att häva kontraktet. Inget av de påstådda kontraktsbrotten är att be-

teckna som väsentliga kontraktsbrott enligt AB 04 kap. 8 § 2 p. 1. 

12.3.3 Tillfälle till rättelse och passivitet 

12.3.3.1 NCC har inte begärt rättelse vad gäller andra påstådda avtalsbrott än det 

som rör Ludvikas betalningsskyldighet. Redan därav är hävning på annan 

grund utesluten. NCC har i punkten 141 i aktbilaga 26 anmärkt mot be-

greppet ”begära rättelse”. Av ordalydelsen i AB 04 kap. 8 § 2 p. 1 fram-

går dock att utebliven rättelse utgör en förutsättning för hävningsrätt. In-

nebörden av bestämmelsen är att beställaren ska ges möjlighet till rättelse 

före det att hävning sker. 

12.3.3.2 NCC:s hävning har skett utan beaktande av den allmänna obligations-

rättsliga principen om att en hävningsförklaring måste avges inom skälig 

tid från det att den som häver erhållit kännedom om det åberopade kon-

traktsbrottet, jämför köplagen 39 § st. 2. Det är inte möjligt att, som NCC 

har gjort, åberopa påstådda kontraktsbrott som ligger långt tillbaka i tiden 

som grund för hävning (angående detta se Ingvarsson och Utterström, 

SvJT, 2018, s. 547 – 548 och där angivna hänvisningar).  

12.3.3.3 Det är en allmän civilrättslig princip att hävning måste ske inom skälig 

tid från kännedom om de avtalsbrott som ligger till grund för hävningen. 
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Detta återspeglas bl.a. av regleringen i 59 § st. 2 köplagen, som rör säl-

jarens hävningsrätt vid bristande medverkan från köparen sida. Part kan 

förlora rätten att göra hävningspåföljden gällande beträffande ett visst 

avtalsbrott om parten förhåller sig passiv i förhållande till avtalsbrottet 

(se Hellner m.fl. Speciell Avtalsrätt II Kontraktsrätt, 2 häftet. Allmänna 

ämnen, 5:e uppl. s. 196 f.). 

12.3.3.4 Till detta kommer att NCC, när bolaget medgav att utföra felavhjälpande 

genom omläggning, se Bilaga K6, endast förbehöll sig rätt till ersättning 

enligt AB 04 kap. 5 § 17 st. 5 för det fall det slutligen skulle visa sig att 

NCC:s arbeten inte var behäftade med fel. NCC framställde inte något 

förbehåll om att häva Kontraktet till följd av de påstådda kontraktsbrott 

som var kända för NCC när meddelandet lämnades. NCC saknar därför 

rätt att åberopa dessa påstådda kontraktsbrott till stöd för hävningen.  

12.4 Projektering och beställarens kontroll 

12.4.1 I aktbilaga 26 åberopar NCC till stöd för NCC:s hävning nya rättsfakta 

som inte åberopades av NCC i NCC:s underrättelse den 10 mars 2017, 

Bilaga K10, eller i NCC:s hävningsförklaring den 13 april 2017, Bilaga 

K13. Dessa rättsfakta återfinns under punkt 149 (a), (b) och (e) i aktbilaga 

26 och avser dels projekteringen (a - b) och dels beställarens kontroll (e).  

12.4.2 NCC har inte i bolagets hävningsförklaring, Bilaga K13, gjort gällande 

några konkreta fel i Ludvikas projektering. I Bilaga K10, gjorde NCC 

inte gällande några projekteringsfel. I hävningsförklaringen, Bilaga K13, 

åberopar NCC däremot vissa närmare av NCC påstådda projekteringsfel. 

NCC:s påståenden i hävningsförklaringen är allmänt hållna och NCC 

åberopar inte några omständigheter som skulle kunna leda till slutsatsen 

att det skulle finnas ett orsakssamband mellan av NCC påstådda projek-

teringsfel och att ledningen inte är tät. Tvärtom framgår av hävningsför-

klaringen att NCC inte kan förklara varför TK 20 inte kunde godkännas 

vid provtryckning, se s. 12 i NCC:s hävningsförklaring, Bilaga K13. Om 

NCC under målets handling förmår konkretisera de i hävningsförkla-
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ringen påstådda projekteringsfelen kan detta inte i efterhand läka den 

bristfälligt underbyggda hävningsförklaringen.   

12.4.3 Frågan om Ludvikas kontroll berördes i Bilaga K13 men anges inte som 

någon specifik hävningsgrund. 

12.4.4 AB 04 kap. 8 § 3 st. 1 ger entreprenören möjlighet att avbryta Entrepre-

naden i stället för att omedelbart häva kontraktet. Därvid åligger det ent-

reprenören att lämna beställaren en underrättelse om en sådan omstän-

dighet, dvs. ett rättsfaktum, som avses i AB 04 kap. 8 § 2 punkten 1 och 

3 – 6. Till följd av detta äger entreprenören vid den efterföljande häv-

ningsförklaringen inte åberopa några andra omständigheter, dvs. rätts-

fakta, än den eller de omständigheter som åberopades i underrättelsen 

enligt AB 04 kap. 8 § 3 st. 1. Vad NCC anför under p. 149 (a), (b) och 

(e) äger NCC därför inte åberopa till stöd för påståendet att NCC:s häv-

ning skulle ha varit befogad.  

12.4.5 Ludvika bestrider att projekteringen skulle ha varit felaktig. Det är inte 

projekteringen som är skälet till varför NCC inte har kunnat avlämna 

Entreprenaden i kontraktsenligt skick. Under felavhjälpandet färdig-

ställde NCC en tät GAP-ledning på en sträcka om 3 636 m i enlighet med 

den av Ludvika tillhandahållna projekteringen. Den av Ludvika utförda 

anpassningen av projekteringen var inte någon nödvändig förutsättning 

för att NCC under felavhjälpandet skulle kunna utföra en tät ledning. 

Grund för att häva Kontraktet i anledning av brister i Ludvikas projekte-

ring föreligger under alla förhållanden inte eftersom eventuella brister i 

projekteringen hanteras genom att NCC får rätt till s.k. likställd ÄTA en-

ligt AB 04 kap. 2 § 4 samt tidsförlängning enligt AB 04 kap. 4 § § 2 – 3. 

Eftersom Kontraktet således innehåller mindre ingripande påföljder än 

hävning vid eventuella brister i projekteringen utgör förekomsten av så-

dana brister inte något väsentligt avtalsbrott enligt AB 04 kap. 8 § 2 p. 1. 

Även om sådana brister visas ha förlegat har NCC inte haft rätt att häva 

Kontraktet. 
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12.4.6 Ludvika bestrider att Ludvika skulle ha brustit i kontroll av Entreprena-

den. Av AB 04 kap. 3 § 5 framgår att omfattningen av beställarens kon-

troll avgörs av beställaren ensam utifrån vad beställaren finner lämpligt 

och att kontrollen inte medför någon inskränkning i entreprenörens kon-

traktsenliga ansvar. Den av NCC påstådda underlåtenheten av Ludvika 

att utöva kontroll är inte något förhållande som har hindrat framdriften 

av Entreprenaden. Även om det skulle visa sig ha förelegat brister i Lud-

vikas kontroll är dessa därför inte väsentliga i den mening som avses i 

AB 04 kap. 8 § 2 p. 1. 

12.5 Påstått betalningsdröjsmål 

12.5.1 När det gäller det påstådda betalningsdröjsmålet följer av Motiv AB 72 

s. 244 att hävningsrätt aktualiseras om beställaren inte erlägger de dellik-

vider som enligt kontraktet förfallit till betalning. Per Samuelsson anslu-

ter sig till denna uppfattning i sin kommentar till AB 04, se s. 518.  

12.5.2 Hänvisningen till just ”dellikvider” medför att entreprenören till stöd för 

hävningsrätt enligt denna punkt endast kan åberopa fordringar som ut-

tryckligen är avtalade mellan parterna eller i övrigt inte är föremål för 

tvist.  

12.5.3 Vidare framgår av Motiv AB 72 s. 244 att hävningsrätt endast kan grun-

das på klara och till betalning förfallna fordringar. Rekvisiten ”klara och 

förfallna fordringar” hämtade BKK från 1921 års konkurslag. Av prop. 

1975:6 s. 158 framgår att avgörande är om gäldenären hade fog för sin 

invändning när kravet framställdes. Det saknar således betydelse i vad 

mån gäldenären vid en senare rättslig prövning får stöd för sin inställning.  

12.5.4 Ludvika har före hävningen erlagt betalning för samtliga NCC:s ford-

ringar som mot bakgrund av vad Ludvika då kände till om av NCC utfört 

arbete kunde anses vara klara och förfallna. Övriga av NCC hävdade 

fordringar var tvistiga, se PM den 7 april 2017, Bilaga K11. Med nuva-

rande vetskap om NCC:s arbetsutförande hävdar Ludvika att inte heller 

de av Ludvika erlagda betalningarna avsåg fordringar som var klara och 
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förfallna. Först när det föreligger en lagakraftvunnen dom rörande NCC:s 

fordringar kan NCC åberopa AB 04 kap. 8 § 2 p. 1 om beställarens be-

talningsskyldighet. Bedömningen av om en fordran är klar och förfallen 

ska göras vid tidpunkten för hävningen. En fordran anses inte ha varit 

klar och förfallen vid en tidigare tidpunkt bara för att gäldenären vid en 

senare rättslig prövning åläggs betalningsansvar.  

12.5.5 Ett belopp om 32 681 185 kr av NCC:s fordran avser NCC:s arbete med 

att lägga om ledningen, dvs. ett felavhjälpande för vilket NCC inte har 

rätt att debitera Ludvika någon som helst ersättning. På denna summa har 

NCC utan stöd i Kontraktet debiterat ett generellt entreprenörarvode om 

10 %. Som angetts ovan har NCC i och för sig förbehållit sig rätten att 

debitera Ludvika för felavhjälpande, men endast för det fall som läckorna 

i ledningen skulle bero på något förhållande på Ludvikas sida. Något så-

dant förhållande föreligger inte.  

12.5.6 Ludvika hade därtill under alla förhållanden innehållanderätt enligt AB 

04 kap. 6 § 16. Vid tidpunkten för hävningen hade Ludvika betalat 

70 413 149 kr till NCC. Trots att Entreprenaden vid tidpunkten för häv-

ningen var drygt tre år försenad hade NCC ännu inte kunnat fullfölja sitt 

åtagande enligt Kontraktet. Under arbetet med att felavhjälpa ledningen 

hade NCC fram till dess att arbetena avbröts den 13 mars 2017 endast 

åstadkommit 3 636 m täthetsprovad GAP-ledning med godkänt resultat. 

TK20 om 591 m hade ännu inte kunnat täthetsprovas med godkänt resul-

tat, trots omfattande insatser från NCC:s sida. Ludvikas innehållanderätt 

omfattar därför den kostnad som Ludvika beräknas få för att fullfölja 

Entreprenaden på NCC:s bekostnad i anledning av NCC:s obefogade 

hävning.  

12.5.7 Till detta kommer Ludvikas innehållanderätt för förseningsvite enligt AB 

04 kap. 6 § 16. Vid tidpunkten för hävningen uppgick Ludvikas fordran 

avseende förseningsvite till ca 100 269 000 kronor. Det är inte någon för-

utsättning att fordran på förseningsvite ska vara ostridig för att innehål-

landerätt ska föreligga, se Per Samuelssons kommentar till AB 04 s. 405. 
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12.5.8 Som en följd av beställarens innehållanderätt enligt AB 04 kap. 6 § 16 

kan en entreprenör aldrig under entreprenadtiden påräkna betalning från 

beställaren av klara och förfallna fordringar så länge som beställarens 

motkrav beloppsmässigt överstiger entreprenörens fordringar. En fordran 

för entreprenören som beloppsmässigt understiger en motfordran för be-

ställaren är per definition inte klar och förfallen.  

12.5.9 Därmed saknade NCC rätt att häva Kontraktet enligt AB 04 kap. 8 § 2 

p. 1 under åberopande av påstådda betalningsdröjsmål.  

12.6 Beställarens åligganden i övrigt 

12.6.1 Den av NCC åberopade s.k. Ludvikaöverenskommelsen innebar inte att 

Ludvika på ett bindande sätt hade frånfallit någon av de rättigheter som 

AB 04 ger Ludvika med avseende på sättet att kontrollera det kontrakt-

senliga utförandet av Entreprenaden. Redan under sommaren 2014 kunde 

Ludvika konstatera att det var helt uteslutet att det av NCC föreslagna 

sättet att utreda orsakerna till att ledningen läckte skulle kunna förväntas 

leda till avsett resultat. Det har inte förelegat någon skyldighet för Lud-

vika att på sätt som NCC vid upprepade tillfällen föreslagit göra avsteg 

från Kontraktet och helt eller delvis begränsa NCC:s kontraktsenliga an-

svar för Entreprenadens framdrift till en godkänd slutbesiktning. Ludvika 

noterar att NCC inte gör gällande att den s.k. Ludvikaöverenskommelsen 

skulle ha medfört ändringar i Kontraktet. Enligt Ludvika bör detta med-

föra att påstådda brott mot denna överenskommelse inte kan läggas till 

grund för hävning av Kontraktet. 

12.6.2 NCC:s påstående om jäv för besiktningsmannen Mikael Gustafsson sak-

nar relevans. Ludvika bestrider att besiktningsmannen har varit jävig och 

hävdar att han har utfört sitt uppdrag på ett objektivt sätt. Till detta kom-

mer att en eventuell intressekonflikt saknar relevans för målet. Bestäm-

melsen om jäv i samband med besiktning gäller endast besiktningsman 

som parterna gemensamt utsett eller som ska ingå i överbesiktnings-

nämnd. I övrigt förekommer inga jävsregler, se AB 04 kap. 7 § 9 och 
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BKK:s handledning för besiktning enligt AB 04 och ABT 06, s. 25. Av 

Besiktning av entreprenad AB 04, andra utgåvan, Holmgren, Pedersen 

m.fl. 2007, s. 23, framgår att frågan om jäv aldrig uppkommer när bestäl-

laren utser besiktningsmannen. Författarna påpekar vidare att beställaren 

kan utse en person från sin egen organisation att vara besiktningsman 

eller anlita en konsult. Besiktningsmannen ingår vidare som en del i be-

ställarens organisation även om beställaren anlitar en konsult.  

12.6.3 En bedömning av om en person är jävig eller inte måste göras mot en viss 

jävsregel. Eftersom det inte finns några jävsregler som är tillämpliga för 

besiktningsmän är det inte möjligt att svara på NCC:s fråga om jäv före-

legat eller inte. Ludvikas inställning är att besiktningsmannen var lämp-

lig på sätt som avses i AB 04 kap. 7 § 7 st. 1. Enbart det förhållandet att 

en entreprenör har annan uppfattning än besiktningsmannen i fråga om 

förekomsten av fel i entreprenaden medför inte att besiktningsmannen 

för den skull ska anses jävig. Samtliga besiktningsanmärkningar som var 

föremål för den av NCC sedermera återkallade överbesiktningen utgick 

från besiktningsmannens sakliga och motiverade bedömning av relevanta 

förhållanden.  

12.6.4 Ludvika bestrider att den av Ludvika påkallade slutbesiktningen skulle 

ha utgjort ett kontraktsbrott. Trots att ledningen inte var tät vidhöll NCC 

vid upprepade tillfällen att Entreprenaden var kontraktsenligt utförd. Nå-

gon annan möjlighet för Ludvika att kontrollera detta än vid en besikt-

ning förelåg inte. Någon framdrift av Entreprenaden pågick inte vid tid-

punkten för slutbesiktningen. Vid slutbesiktningen undantogs de kon-

traktsarbeten som då ännu inte var slutförda och som kunde bli föremål 

en kompletterande slutbesiktning.  

12.6.5 Besiktningsmannen kallade till slutbesiktning den 11 september 2014. 

Slutbesiktningen inleddes den 20 oktober 2014, se s. 2 i Bilaga K5. NCC 

hävde Kontraktet den 13 april 2017, se Bilaga K13. NCC:s hävningsför-

klaring avgavs ca två och ett halvt år efter det att slutbesiktningen inled-

des. 
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12.6.6 NCC valde att medverka under slutbesiktningen samt föranstalta om sär-

skild utredning inom ramen för slutbesiktningen. NCC påkallade vidare 

den 3 mars 2015 överbesiktning av slutbesiktningen. 

12.6.7 Efter slutbesiktningen valde NCC att föreslå ett alternativt utförande, 

nämligen relining. Sedan Ludvika hade avböjt detta förslag valde NCC 

att inleda omläggning av ledningen. Först sedan flera sträckor hade lagts 

om valde NCC att häva Kontraktet med hänvisning till bl.a. genomföran-

det av slutbesiktningen över två och ett halvt år tidigare. NCC har inte 

endast förhållit sig passivt till det påstådda avtalsbrottet, utan medverkat 

under slutbesiktningen, påkallat överbesiktning och fortsatt Entreprena-

dens framdrift under ca två och ett halvt år efter slutbesiktningens start-

möte. Mot denna bakgrund har NCC förlorat rätten att göra gällande slut-

besiktningen som ett hävningsgrundande avtalsbrott.  

12.6.8 Ludvika bestrider att kommunen skulle ha brustit i lojalitet mot NCC. 

Vad NCC gör gällande i denna del är ospecifikt och svårt att bemöta i 

sak. AB 04 ålägger inte en beställare skyldighet att under entreprenadti-

den medverka till slutreglering av delar av Entreprenaden. Den enda 

sanktion som föreligger är att beställaren får betala dröjsmålsränta på 

ostridiga fakturor eller på belopp som överstiger vad beställaren haft rätt 

att innehålla. Påstått avtalsbrott kan inte vara hävningsgrundande.  

12.7 AB 04 kap. 8 § 2 p. 9 

12.7.1 AB 04 kap. 8 § 2 p. 9 är en force majeure-regel, även om BKK har valt 

att placera regeln i kap. 8, som rör hävning. För att regeln ska bli tillämp-

lig krävs att framdriften har försenats utan någondera partens vållande.  

12.7.2 Vad gäller Entreprenaden framstår det som uppenbart att framdriften har 

försenats till följd av läckorna hos ledningen. Att detta skulle ha uppkom-

mit utan parts vållande har inte gjorts gällande av NCC. Den aktuella 

bestämmelsen är därmed inte tillämplig som hävningsgrund. 



 123 (144) 

 

12.8 Ludvikas rätt till skadestånd i anledning av obefogad hävning 

12.8.1 Ludvika bestrider påståendet att Ludvika skulle ha accepterat att avtals-

förhållandet avvecklades genom NCC:s hävning. Ludvika har i skrivelse 

till NCC den 9 maj 2017 anfört att det är Ludvikas inställning att NCC 

har företagit en obefogad hävning av parternas avtal, att NCC som en 

följd av detta alltjämt är bundet av Kontraktet, att NCC inte befriats från 

skyldigheten att utge förseningsvite, att Ludvika med stöd av AB 04 kap. 

5 § 17 st. 3 har rätt att slutföra felavhjälpandet i egen regi, att Ludvika 

hade rätt till det förseningsvite som skulle löpa fram till dess att Entre-

prenaden skulle komma att godkännas vid slutbesiktning, samt att Lud-

vika även hade rätt till ersättning för all den skada som NCC:s kontrakts-

stridiga hävning skulle åsamka Ludvika.  

12.8.2 Det är oklart för Ludvika vad NCC lägger för relevans i den tid som för-

flöt mellan Ludvikas skrivelser den 20 april 2017 och den 9 maj 2017. 

Enligt Ludvika är kommunens erinran den 9 maj 2017 om att Kontraktet 

enligt Ludvikas inställning fortfarande löpte att se som en begäran om 

fullgörelse eftersom NCC enligt Kontraktet har en skyldighet att fullgöra 

Entreprenaden. Till en början påtalade Ludvika säkerhetsmässiga frågor 

förenade med NCC:s avetablering från arbetsområdet. Den 28 april 2017 

meddelade Ludvika NCC att ”NCC:s lokala platsorganisation har till 

Mats Pettersson bekräftat att man, i likhet med vad som gällde före 

NCC:s kontraktsstridiga hävning, fram till den faktiska avetableringen 

svarar för BAS-U enligt gällande arbetsmiljöplan”  

12.8.3 Reglerna i AB 04 kap. 8 reglerar uteslutande den situationen att en part 

har haft rätt att häva kontraktet. AB 04 saknar helt reglering av vad som 

ska gälla när domstol finner att den part som har hävt kontraktet har gjort 

sig skyldig till en obefogad hävning.  

12.8.4 Det är en allmän obligationsrättslig regel att en obefogad hävning utgör 

ett kontraktsbrott och att den part som har genomfört en obefogad häv-

ning inte ska försättas i ett bättre läge än om parten hade fullgjort avtalet, 
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se Kristoffer Stråth, Beställares hävning respektive obefogade hävning 

av entreprenadavtal, JT 2018/19 s. 558 ff. En obefogad hävning befriar 

inte den part som avtalsstridigt har hävt avtalet från de skyldigheter som 

följer av avtalet. Den obefogade hävningen medför inte heller att den fel-

aktigt uppsägande partens ersättningsskyldighet i förhållande till motpar-

ten ska bestämmas enligt andra regler än de som skulle ha gällt om avtalet 

aldrig hade blivit föremål för hävning.  

12.8.5 Mot denna bakgrund leder NCC:s obefogade hävning inte till den rätts-

verkan att Kontraktet ska anses avvecklat, utan NCC är fortfarande bun-

det av Kontraktet i dess helhet. När avtalsförhållandet slutligen ska av-

vecklas ska detta ske helt i enlighet med Kontraktet, men med beaktande 

av att NCC avtalsstridigt inte har slutfört entreprenadarbetena fram till 

godkänd slutbesiktning.  

12.8.6 Under alla förhållanden har Ludvika i anledning av den obefogade häv-

ningen rätt till skadestånd som försätter Ludvika i samma ekonomiska 

läge som om NCC hade fullgjort Kontraktet.  

12.8.7 Skulle tingsrätten finna att Kontraktet har avvecklats genom NCC:s häv-

ning, trots att denna var obefogad, har Ludvika således rätt till skadestånd 

med ett belopp som motsvarar uteblivet förseningsvite från hävningstid-

punkten till dess att Entreprenaden kunnat färdigställas. 

13 ENTREPRENADENS VÄRDE VID HÄVNINGEN 

13.1 Vid tidpunkten för hävningen bestod ledningen av: 

i. 1 320 m ursprunglig PE-ledning, som har provtryckts med god-

känt resultat, 

ii. 3 636 m omlagd täthetsprovad, med godkänt resultat, GAP-led-

ning,  

iii. 591 m omlagd men inte tät GAP-ledning (TK20) och 

iv. ca 7 900 m ursprunglig inte tät GAP-ledning. 
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13.2 Av ovanstående ledningssträckor har endast den omlagda och täthetspro-

vade GAP-ledningen om 3 636 m något värde för Ludvika. Övrig GAP-

ledning är inte tät och måste läggas om (se utlåtandet i Bilaga K8).  

13.3 Den ursprungliga PE-ledningen som finns på platsen (TK2) utfördes av 

NCC år 2013 och har sedan dess varit helt eller delvis fylld med förorenat 

vatten. Även om rören på nytt spolas och rengörs enligt föreskrivna ruti-

ner enligt bl.a. VAV P77 kan det inte uteslutas att det finns kvarvarande 

kontaminering som medför en fortsatt risk för negativ inverkan på vatt-

nets kvalitet. Att bygga in en gammal ledning av osäker kvalitativ funkt-

ion i ett nytt system ger inte heller den långsiktiga säkerhetsnivå som 

krävs för att Spendrups ska kunna använda vatten från ledningen i sin 

produktion. PE-ledningen är därför inte möjlig att använda för transport 

av livsmedelsklassat vatten utan måste läggas om.  

13.4 De ledningssträckor som inte är omlagda är dessutom behäftade med fel 

i arbetsutförandet i form av att det på tre sträckor saknas rör om ca 10 m, 

3 - 4 m respektive ca 12 m. Vidare förekommer rörkollapser, hål eller 

sprickor i ledningen, inläckage, inträngande tätning i rör, grus eller sten 

inklämt i packningar, rör som är nästan eller helt hoptryckta mot 

varandra, ytskikt som har släppt, skador som visar att ledningen har körts 

på av en padda eller en stamp liksom stora stenar i resterande fyllning. 

Till detta kommer felaktig packning, felaktig kringfyllning m.m. som ris-

kerar att leda till läckor samt förkorta ledningens tekniska livslängd. Den 

slutliga omfattningen av NCC:s utförandefel kan inte överblickas förrän 

den icke omlagda delen av ledningen har frilagts i samband med framtida 

omläggning.  

13.5 När det gäller övriga arbeten har NCC utfört vissa åtgärder, t.ex. brunnar, 

vägar och markarbeten som är till nytta för Ludvika. 

13.6 Ludvika har lämnat Mats Petersson hos Structor i uppdrag att bedöma 

värdet av utförd del av Entreprenaden vid tidpunkten för NCC:s hävning, 

se Bilaga K14. Utlåtandet utgår från de priser och mängder som framgår 
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av NCC:s mängdförteckning, Bilaga K12. Värdet av utförd del av Entre-

prenaden bedöms uppgå till totalt 28 676 548 kr.  

14 AVHJÄLPANDEKOSTNADER 

14.1 Principen om ersättning för uppskattade avhjälpandekostnader 

14.1.1 Parterna är ense om att garantitiden har börjat att löpa. NCC är därmed 

skyldigt att avhjälpa fel i Entreprenaden. Skulle tingsrätten komma fram 

till att NCC inte haft rätt att häva kontraktet är Entreprenaden kontrakts-

stridigt avlämnad av NCC, eftersom NCC har avbrutit kontraktsarbetena 

och avetablerat från arbetsplatsen. Under sådana förutsättningar har Lud-

vika alltjämt ett anspråk på ersättning för avhjälpandekostnader som ett 

skadestånd i anledning av NCC:s obefogade hävning. 

14.1.2 Ludvika underrättade den 6 december 2017 NCC om de fel i Entreprena-

den som redovisas i avsnitt 4 ovan och översände den utredning som åter-

finns i Bilaga K8 till NCC. Ludvika anmodade i samband med detta NCC 

att avhjälpa de av Ludvika påtalade felen, liksom de fel som Ludvika 

tidigare hade påtalat, och således avlämna en kontraktsenlig och tät led-

ning som Ludvika skulle kunna ta i drift. 

14.1.3 NCC meddelade den 11 december 2017 Ludvika att NCC inte avsåg att 

genomföra något felavhjälpande. Detta besked har upprepats i senare 

skrivelse den 15 januari 2018. 

14.1.4 Högsta domstolen har i avgörandet NJA 2014 s. 960 uttalat att en entre-

prenör som underlåter att avhjälpa fel gör sig skyldig till kontraktsbrott 

och att beställaren som en påföljd i anledning av detta kontraktsbrott ska 

ha rätt att avhjälpa felet på entreprenörens bekostnad. Det rör sig enligt 

Högsta domstolen om en skadeståndspåföljd och ersättningen ska svara 

mot en beräknad avhjälpandekostnad.  

14.1.5 Av NJA 2014 s. 960 följer att det presumeras att ett felavhjälpande ska 

genomföras. Anledningen till att Ludvika inte har påbörjat något felav-
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hjälpande är att kommunen saknar resurser att genomföra ett felavhjäl-

pande före det att denna tvist har bilagts.  

14.1.6 Mellan Ludvika och Spendrups föreligger ett ramavtal den 19 maj 2011. 

Detta är detta ramavtal som legat till grund för Ludvikas upphandling av 

Entreprenaden. Ludvika, liksom för övrigt Spendrups, är alltjämt bundet 

av ramavtalet. Ludvika kommer att använda det omstämda beloppet för 

att färdigställa ledningen.  

14.1.7 Ludvikas investering i det projekt i vilket ledningen ingår uppgår för när-

varande till 205 277 315 kr. Till detta kommer kostnader i driftsbudget 

för elkostnader avseende mätbrunnar om 231 608 kr och Parkskolans re-

servoar om 369 991 kr. 

14.1.8 Kostnaden för ledningen ska slutligt finansieras av VA-kollektivet i Lud-

vika kommun och inte belasta kommunens egen investeringsbudget. VA-

kollektivet har inte möjlighet att ta ansvar för projektet förrän tvisten har 

bilagts.  

14.1.9 Ludvika har mot denna bakgrund rätt till ersättning av NCC med ett be-

lopp som motsvarar beräknad kostnad för att avhjälpa felen i Entrepre-

naden.  

14.1.10 Till detta kommer att NCC inte har avhjälpt de anmärkningar som fram-

fördes vid slutbesiktning avseende icke omlagd del av ledningen.  

14.2 Beräkning av avhjälpandekostnaden 

14.2.1 Ludvika har lämnat Mats Petersson hos Structor i uppdrag att beräkna 

kostnaden för att färdigställa ledningen, se Bilaga K15. Utlåtandet base-

ras på att de utförda delar av Entreprenaden som har tillgodoräknats NCC 

vid värderingen av utförda arbeten har räknats av.  

14.2.2 Mats Petersson beräknar att kostnaden för att färdigställa Entreprenaden 

uppgår till 110 000 000 kr, se s. 2 i Bilaga K15. 
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14.2.3 Ludvikas anspråk avser kostnaden för att försätta Entreprenaden i avtals-

enligt skick. De delar av Ledningen som inte är täta måste läggas om. 

NCC:s eget felavhjälpande bestod i omläggning av ledningen.  

14.2.4 Ludvika har inte för avsikt att lägga om de ledningssträckor som har bli-

vit föremål för godkänd provtryckning efter NCC:s omläggning. Övriga 

sträckor är enligt Ludvika behäftade med fel. Ludvika kommer inte att 

lägga om felfria ledningssträckor.  

14.2.5 De fel som föreligger i Entreprenaden medför att ledningen överhuvud-

taget inte går att använda för transport av vatten. Entreprenaden går alltså 

inte att använda för avsett ändamål. Ludvika bestrider mot denna bak-

grund att felen inte skulle i väsentlig grad påverka Entreprenadens be-

stånd, utseende eller möjligheten att använda den på ett ändamålsenligt 

sätt.  

14.2.6 Ludvika bestrider att det skulle medföra merkostnader att utföra led-

ningen enligt den justerade projektering som upprättades inför NCC:s 

felavhjälpande. Eventuell påstådd merkostnad måste preciseras av NCC 

före det att Ludvika kan avge närmare inställning. 

14.2.7 Frågan om kringfyllningen är behäftad med fel eller inte är i sig tvistig. 

För att kunna lägga om ledningen erfordras att befintlig kringfyllning av-

lägsnas och ny kringfyllning utförs. Dessa arbeten avser åtkomst- respek-

tive återställandearbeten som är nödvändiga för att kunna utföra ett felav-

hjälpande och är därför under alla förhållanden ersättningsgilla, se NJA 

2018 s. 653.  

14.2.8 De ändrade schaktsektionerna är en följd av att en omlagd ledning kom-

mer att behöva utföras i rörd mark. Detta förutsätter flackare schaktsekt-

ioner. Enligt NJA 2014 s. 960 utgår ersättning för uppskattade avhjälpan-

dekostnader och inte ersättning för redan havda kostnader. I begreppet 

uppskattade avhjälpandekostnader ingår bedömda kostnader för besikt-

ningar, kontrollanter, byggledning, etc. I begreppet ingår vidare merkost-

nader på grund av ett ursprungligt felaktigt utförande, t.ex. de ändrade 
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schaktsektioner som berörs ovan. Ludvika begär däremot inte att NCC 

ska ersätta Ludvika för stödblocken liksom de förändringar som omfattas 

av PM 30.  

14.2.9 Skulle tingsrätten finna att de kostnader för besiktningar, kontrollanter, 

byggledning och oförutsedda kostnader som återfinns i Bilaga K15 inte 

ska ersättas som en uppskattad avhjälpandekostnad, ska de under alla för-

hållanden ersättas som ett skadestånd pga. fel som NCC ansvarar för, se 

AB 04 kap. 5 § 11. 

14.2.10 Några projekteringsfel att avhjälpa i samband med felavhjälpande före-

ligger inte. 

15 FÖRSENINGSVITE 

15.1 Förutsättningar för förseningsvite 

15.1.1 Som framgår av s. 4 i Kontraktet, Bilaga K1, utgår vite om 1 % av kon-

traktssumman för varje påbörjad vecka som kontraktstiden, eller den änd-

rade färdigställandetid som ska gälla, överskrids.  

15.1.2 Regleringen i Kontraktet anknyter till AB 04 kap. 5 § 3, som bl.a. anger 

att jämkning av vite kan komma i fråga endast om beställaren har tagit 

Entreprenaden eller del därav i avsett bruk. 

15.1.3 Då kontraktssumman uppgår till 55 705 000 kr medför varje påbörjad 

veckas försening ett vite om (55 705 000 x 0,01=) 557 050 kr.  

15.1.4 Kontraktstiden löpte ut fredagen den 29 november 2013, se s. 4 i Kon-

traktet, Bilaga K1. Förseningsvite ska således utgå från och med mån-

dagen den 2 december 2013.  

15.1.5 Under NCC:s arbete med felavhjälpandet beställde Ludvika fundament 

till ledningsböjar, försiktig schakt och nytt terrängdike med 

gabionmadrass. Vid lämnande av anbud avseende dessa åtgärder förbe-

höll sig NCC rätt till tidsförlängning med 71 arbetsdagar, vilket Ludvika 

accepterade. NCC saknar rätt till ytterligare tidsförlängning. 
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15.2 Förseningsvite i målet 

15.2.1 Som angetts ovan utgår förseningsvite enligt Kontraktet från och med 

måndagen den 2 december 2013. Entreprenaden är ännu inte färdigställd 

eller i sådant skick att den skulle kunna godkännas vid slutbesiktning.  

15.2.2 NCC har hävt Kontraktet och har därmed slutligt klargjort för Ludvika 

att NCC inte kommer att färdigställa Entreprenaden. Som närmare ut-

vecklas i avsnitt 6 nedan är NCC:s hävning dock obefogad. Därmed ska 

förseningsvite utgå som om Kontraktet inte hade hävts, dvs. till dess att 

Entreprenaden hade kunnat godkännas vid slutbesiktning.  

15.2.3 Ludvika har lämnat Mats Petersson hos Structor i uppdrag att beräkna 

tidsåtgången fr.o.m. hävningstidpunkten den 13 april 2017 t.o.m. den tid-

punkt som Ludvika genom annan entreprenör hade kunnat färdigställa 

Entreprenaden, se Bilaga K9.  

15.2.4 Som framgår av utlåtandet, Bilaga K9, skulle det ta Ludvika 111 veckor 

från hävningen att färdigställa återstående del av Entreprenaden. Att di-

rektupphandling av projekterande konsulter kan ske beror på att befintlig 

projektering endast behöver uppdateras med hänsyn till förekomsten av 

den i marken befintliga felaktiga ledningen.  

15.2.5 Ursprunglig tidplan är inte relevant då den inte inkluderar upphandling 

samt avser entreprenadarbeten i orörd mark. Bilaga K9 anger en genom-

förandetid om 78 veckor, att jämföras med de 68 veckor som återfinns i 

den ursprungliga tidplanen. De 10 tillkommande veckorna behövs för att 

avlägsna den befintliga ledningen. NCC:s egen omläggning tog längre 

tid än den första läggningen räknat per meter färdigställd ledning. 

15.2.6 Skulle tingsrätten finna att NCC:s skyldighet att utge förseningsvite upp-

hör i och med hävningen även om hävningen var obefogad, har Ludvika 

rätt till skadestånd i anledning av NCC:s obefogade hävning med ett be-

lopp motsvarande det vite som skulle ha utgått under perioden från häv-

ningstidpunkten till och med den tidpunkt när Entreprenaden hade kunnat 
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färdigställas enligt beräkningen i Bilaga K9. Det beloppsmässiga resul-

tatet blir detsamma.  

15.3 NCC:s invändning gällande rätt till tidsförlängning 

15.3.1 NCC gör under punkt 180 i aktbilaga 26 gällande rätt till tidsförlängning. 

NCC har inte lämnat underrättelser enligt AB 04 kap. 4 § 4 rörande fler-

talet av de nu anförda omständigheterna. Eftersom framdriften av Entre-

prenaden låg nere från vårvintern 2014 till dess att NCC under början av 

år 2016 påbörjade bolagets felavhjälpande genom att riva den ursprung-

liga ledningen och påbörja felavhjälpande, har Ludvika i avsaknad av 

skriftliga underrättelser vare sig insett eller bort inse att det förelåg något 

förhållande som påverkade tidplanen. Detta innebär att NCC saknar rätt 

att åberopa de aktuella omständigheterna som grund för tidsförlängning. 

Denna invändning från Ludvikas sida omfattar de påstådda hinder som 

ska ha inträffat under aktuell period, dvs. punkterna (d) – (j) nedan. 

15.3.2 När det gäller de enskilda omständigheter som NCC har åberopat under 

punkt 180 i aktbilaga 26 har Ludvika följande inställning. 

(a) Det föreligger inte några projekteringsfel som medför att ledningen 

inte är möjlig att få tät.  

(b) Projekteringen är inte bristfällig. Det bestrids att projekteringen inte 

skulle vara fackmässig. 

(c) Straubkopplingarna är ett förhållande som NCC svarar för. Kopp-

lingarna är inte föreskrivna till fabrikat utan är avhängiga valet av rör-

material. NCC var sedan den 30 augusti 2012 informerat om att stålsto-

sarna skulle hålla samma utvändiga diameter som GAP-rören för att 

fungera med levererade Straub FLEX-kopplingar. Ludvika hänvisar till 

s. 7 i Bilaga K11.  

(d) Ludvika har inte brutit mot den s.k. Ludvikaöverenskommelsen. Av 

NCC påstått avtalsbrott har inte hindrat framdriften av Entreprenaden.  
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(e) Ludvikas inställning är att diskussionerna rörande filmning av led-

ningen inte har medfört något hinder för NCC att färdigställa arbetena. 

NCC:s arbeten hade legat nere under avsevärd tid när dessa diskuss-

ioner inleddes. 

(f) – (g) För att rätt till tidsförlängning för NCC ska föreligga krävs att 

framdriften ska ha hindrats av någon omständighet som beror på Lud-

vika. Slutbesiktningen av Entreprenaden har inte hindrat framdriften, 

då denna sedan åtskilliga månader låg nere efter NCC:s eget val.  

(h) Ludvikas kvalitetsgranskning av projekteringen har inte hindrat 

framdriften av Entreprenaden. NCC hade kunnat utföra Entreprenaden 

oavsett denna kvalitetssäkring. Skälet till att Ludvika valde att kvali-

tetssäkra projekteringen genom tredjepartsgranskning var att NCC 

påstod att det förhållandet att ledningen var otät uteslutande berodde på 

fel i Ludvikas projektering. Kvalitetssäkringen utgjorde inte någon 

nödvändig förutsättning för NCC:s felavhjälpande. Ludvika har inte 

med anledning av kvalitetssäkringen anmodat NCC att avvakta med 

felavhjälpandet.  

(i) Att framställa förslag på relining, dvs. ett ändrat utförande i förhål-

lande till Kontraktet, har skett på NCC:s egen risk. NCC hade istället 

kunnat utföra Entreprenaden enligt Kontraktet. Som framgår av minne-

santeckningar från teknikmötet den 2 november 2015, Bilaga K30, åtog 

sig Ludvika att två veckor efter delfåendet av den av NCC utlovade 

översiktliga studien över de två alternativ som då var aktuella lämna 

besked till NCC. Förslaget från NCC översändes till Ludvika den 9 no-

vember 2015, se Bilaga K31. Ludvika lämnade besked om Ludvikas 

inställning den 26 november 2015, se Bilaga K32.  Ludvika bestrider 

därför att Ludvika skulle ha vållat NCC något hinder i fråga om beslut 

gällande den av NCC föreslagna reliningen. Av Bilaga 36 framgår att 

det inte skulle ha varit möjligt att utföra någon relining.  
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(j) De svar som NCC hänvisar till har inte hindrat framdriften av Ent-

reprenaden. 

(k) NCC svarar för de fel som NCC har avhjälpt. Att entreprenören av-

hjälper fel som entreprenören svarar för utgör inte grund för tidsför-

längning.  

(l) NCC meddelade Ludvika den 10 december 2015 att NCC hade be-

slutat att lägga om ledningen i dess helhet. Med hänsyn till rådande 

vinterförhållanden, beställning av nya rör och övrig arbetsberedning, 

m.m. var det inte möjligt för NCC att omgående inleda felavhjälpandet. 

De anpassningar av Ludvikas projektering som berörs ovan utgjorde 

därför inte något hinder för NCC:s felavhjälpande.  

(m) NCC:s val att avbryta arbetena har inte berott på Ludvika. NCC har 

avbrutit arbetena på egen risk. 

(n) NCC måste förtydliga vilken konkret tidsförlängning som NCC me-

nar sig ha rätt till. Ludvika bestrider att ÄTA-arbetena skulle ha förse-

nat framdriften under en period om hela åtta månader. NCC har inte 

lämnat Ludvika några underrättelser enligt AB 04 kap. 4 § 4. 

(o) Skulle tingsrätten finna att NCC:s skyldighet att utge förseningsvite 

upphör i och med hävningen även om hävningen var obefogad, har 

Ludvika rätt till skadestånd i anledning av NCC:s obefogade hävning 

med ett belopp motsvarande det vite som skulle ha utgått under peri-

oden från hävningstidpunkten till och med den tidpunkt när Entrepre-

naden hade kunnat färdigställas enligt beräkningen i Bilaga K9. Det 

beloppsmässiga resultatet blir detsamma.  

15.3.3 NCC gör gällande att bolaget skulle ha lämnat underrättelser om de för-

hållanden som NCC menar skulle grunda tidsförlängning. NCC har inte 

redovisat de underrättelser som enligt NCC skulle ha lämnats och inte 

heller preciserat på vilket sätt framdriften av Entreprenaden enligt NCC 
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skulle ha hindrats av de förhållanden som NCC redovisar i punkten 408 

i aktbilaga 56. 

15.4 NCC:s påstående om rätt till jämkning 

15.4.1 Ludvika bestrider att det skulle föreligga grund för jämkning av den vi-

tesklausul som återfinns i Kontraktet.  

15.4.2 Kontraktet innehåller en uttrycklig reglering rörande jämkning av vite, se 

AB 04 kap. 5 § 3 st. 2. Enligt denna reglering kan ett förseningsvite bli 

föremål för jämkning endast om beställaren har tagit Entreprenaden eller 

del därav i avsett bruk eller har haft en icke oväsentlig ekonomisk nytta 

av annat ibruktagande av Entreprenaden. Så är inte fallet beträffande den 

entreprenad som målet handlar om.  

15.4.3 Eftersom Kontraktet innehåller en reglering avseende jämkning saknas 

utrymme att tillämpa jämkning på situationer som faller utanför avtalsre-

gleringen. Ludvika hänvisar till NJA 2010 s. 629 och NJA 2012 s. 597. I 

sammanhanget måste beaktas att AB 04 är ett s.k. agreed document som 

upprättats av parterna på entreprenadmarknaden. Någon branschstandard 

gällande vitestak föreligger inte på entreprenadområdet. Istället måste re-

gleringen i AB 04 betecknas som branschstandard. NCC är ett av Sveri-

ges största entreprenadbolag och utgör inte en i förhållande till Ludvika 

underlägsen part.  

16 UTVECKLING AV GRUNDERNA I GENKÄROMÅLET 

16.1 NCC:s förstahandsgrund 

16.1.1 Ludvika vidhåller på ovan anförda skäl att NCC har saknat rätt att häva 

Kontraktet.  

16.1.2 En värdering av en utförd del av en entreprenad efter hävning ska grundas 

på Entreprenadens faktiska beskaffenhet (inklusive förekomst av eventu-

ella fel) med kontraktssumman som utgångspunkt och inte på av entre-
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prenören debiterat eller upparbetat belopp, se Samuelsson, AB 04 En 

kommentar, s. 529 – 531. 

16.1.3 Ludvika har låtit värdera den utförda delen av Entreprenaden, se Bi-

laga K14. De av NCC utförda arbetena är behäftade med fel och har där-

för ett begränsat värde. Ludvika hävdar att utförd del av Entreprenaden 

inte har ett högre värde än vad som framgår av utlåtandet, dvs. 

28 676 548 kr.  

16.1.4 Värderingen i Bilaga K14 inkluderar värdet av utförda ÄTA-arbeten. Det 

värde som åsatts ÄTA-arbetena utgår från arbetenas faktiska beskaffen-

het och inte från av NCC debiterad kostnad.  

16.1.5 Ludvika bestrider att NCC har rätt till ytterligare ersättning för ÄTA-ar-

beten utöver vad Ludvika redan har utgett till NCC. 

16.1.6 De av NCC i punkten 156 i aktbilaga 26 redovisade beloppen är samtliga 

föremål för tvist, såväl i sak som beloppsmässigt. Ludvika har följande 

inställning till delposterna: 

16.1.6.1 ÄTA 46 – svårschaktad mark: Detta är inte en likställd ÄTA. Block 

mindre än 1 m3 ingår i jordschakt. Vidare saknas underlag för kravet i 

form av tidssedlar. Ludvika bestrider betalningsansvar. 

16.1.6.2 ÄTA 15 – breddning av arbetsområde: Ludvika har endast godkänt arbe-

tet med etableringskostnader för avverkare som ett ÄTA-arbete. Enligt 

Ludvika ska resterande arbetsmoment ersättas inom ramen för mängdre-

gleringen. Debiteringsunderlag saknas. Ludvika har erlagt 11 566 kr och 

bestrider betalningsskyldighet för resterande belopp.  

16.1.6.3 ÄTA 39 – ledningsläggning: NCC har inte rätt till ytterligare ersättning 

grundat på rörlängder eller riktningsförändringar. Ludvika har skriftligen 

bestridit anspråket den 3 september 2012 och den 18 december 2012. 

NCC har inte haft fog att räkna med att endast 12-meters rör ska kunna 

användas. Det framgår av ritningarna att ledningen svänger på flertalet 

ställen samtidigt som endast ett fåtal rörböjar fanns redovisade i mängd-
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förteckningen. Av förfrågningsunderlaget framgår att ledningen ska läg-

gas enligt rörleverantörens anvisningar. I dessa anvisningar anges hur 

raka rör används för att få till stånd gradvisa ändringar av rörledningens 

riktning. 

16.1.6.4 ÄTA 40 – hinder sena bygghandlingar: NCC har anmält hinder först den 

14 mars 2014, dvs. efter det att ledningen skulle ha varit färdigställd. 

Hinder utgör inte ÄTA utan ska regleras enligt AB 04 kap. 4 § 3. Un-

derlag för begärt belopp saknas helt. Ludvika bestrider betalningsansvar. 

16.1.6.5 ÄTA 43 – tjälning mark gatubacken: Ludvika bestrider att kommunen 

skulle ha orsakat någon försening. Arbetena på Etapp H kunde inledas 

enligt tidplanen. Underlag för i kravet upptagna mängder saknas. Lud-

vika bestrider betalningsansvar. 

16.1.6.6 ÄTA 44 – rivning ledning etapp F: Att ledningen är deformerad beror 

inte på Ludvikas projektering eller val av kringfyllningsmaterial. Un-

derlag för i kravet upptagna mängder saknas. Ludvika bestrider betal-

ningsansvar. 

16.1.6.7 ÄTA 45 – byte av material för ledningsläggning och kringfyllning: Lud-

vika bestrider betalningsansvar. I enlighet med vad som framgår av UR 

nr 14 har NCC valt materialet. Underlag för upptagen mängd saknas. 

NCC har använt 8 – 16 mm kringfyllningsmaterial på sträckor där de 

förutsättningar som Thomas Reblins PM, Bilaga K23, föreskriver inte 

föreligger. Det är för Ludvika oklart hur NCC:s krav fördelar sig på såd-

ana sträckor som omfattas av denna PM och övriga sträckor. Ludvika kan 

på befintligt underlag inte vitsorda något belopp.  

16.1.6.8 ÄTA 49 – forcering: Ludvika bestrider att ansvaret för den försening som 

har föranlett forcering skulle åvila Ludvika. Kostnader för forcering ska 

inte hanteras som ÄTA, utan enligt AB 04 kap. 4 § 6. Underlag för tim-

debitering saknas. Ludvika bestrider betalningsansvar. 
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16.1.6.9 ÄTA 57 – läckage Straubkopplingar och ÄTA 58 – uppstosning och byte 

av kopplingar: Läckaget vid de aktuella Straubkopplingarna är ett förhål-

lande som NCC svarar för. Kopplingarna är inte föreskrivna till fabrikat 

utan är avhängiga valet av rörmaterial. NCC var sedan den 30 augusti 

2012 informerat om att stålstosarna skulle hålla samma utvändiga diame-

ter som GAP-rören för att fungera med levererade Straub FLEX-kopp-

lingar. Ludvika hänvisar till s. 7 i Bilaga K11. Ludvika vitsordar att kom-

munens projektör har lämnat förslag på tillämpliga kopplingar till NCC. 

Detta skedde dock i ett läge där NCC begärde anvisningar från Ludvika. 

Ludvika hade dessförinnan klargjort för NCC att Ludvika inte hade före-

skrivit något fabrikat avseende kopplingarna, utan att valet av koppling 

är avhängigt valet av rörmaterial, dvs. att Ludvika inte hade något ansvar 

att projektera kopplingar, se s. 1 – 2 i Bilaga K22. Redovisningen av 

NCC:s anspråk är bristfällig och innefattar krav på ersättning för yrkes-

arbetare 2 640 timmar (dvs. ca 1,5 års arbete) samt 560 timmar arbets-

ledning, vilket är en orimligt hög arbetsinsats. Parternas ombud i Entre-

prenaden har träffat en skriftlig överenskommelse om att kostnadsregle-

ring avseende ovanstående poster ska genomföras först när kostnadsan-

svaret för de läckande kopplingarna har klarlagts. Då denna fråga alltjämt 

är tvistig är NCC:s fordran inte förfallen till betalning.  

16.1.6.10 ÄTA 59 – kostnader för utsättning: Under upphandlingsskedet har Lud-

vika meddelat anbudsgivarna att utsättning ingår i kontraktsarbetena. 

Grund för debitering utöver lämnat anbud föreligger inte. Redovisning 

av tillkommande kostnader saknas. 

16.1.6.11 ÄTA 60 – förstärkning dike: Ludvika vitsordar att det är fråga om ett 

ÄTA-arbete. Ludvika har i PM godkänt en kostnad om 60 000 kr för det 

aktuella ÄTA-arbetet. Grund för NCC att debitera högre belopp förelig-

ger inte.  

16.1.6.12 Mängdförteckning: Ludvika vitsordar i sig betalningsansvar för posterna 

naturmark och återställning av väg, men NCC:s fordran är inte förfallen 

till betalning eftersom NCC inte har redovisat något relevant underlag för 
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dessa poster. När det gäller bergschakt vidhåller Ludvika att såväl för-

frågningsunderlagets sektioner som PM04 omfattar både berg- och jord-

schakt. 

16.1.7 Omläggningen: Omläggningen utgör ett felavhjälpande för vilket NCC 

saknar rätt till ersättning. Ludvika har ersatt NCC för de ÄTA-arbeten 

som Ludvika har beställt i samband med omläggningen. NCC har inte 

rätt till ytterligare ersättning för ÄTA under omläggningen. De nya 

schaktsektionerna beror på att felavhjälpandet har utförts i rörd mark. 

NCC utförde felavhjälpandet efter det att Entreprenaden hade underkänts 

vid slutbesiktning och dessutom fortfarande inte var tät. NCC:s enda för-

behåll inför felavhjälpandet var att bolaget förbehöll sig rätt till ersättning 

enligt AB 04 kap. 5 § 17 för det fall det slutligen skulle visa sig att NCC:s 

arbeten inte var behäftade med fel, se Bilaga K6. NCC:s arbeten är be-

häftade med fel, se Bilaga K8 och Bilaga K36. Det var följderna av dessa 

utförandefel som NCC ansvarar för som föranledde NCC att påbörja 

felavhjälpandet. Det har därför i rättsligt avseende inte varit fråga om 

något omläggningsarbete även om arbetsutförandet i sig förutsätter en 

omläggning av den skadade ledningen. NCC har mot denna bakgrund 

inte rätt till någon som helst ersättning för under felavhjälpandet nedlagt 

arbete. Under alla förhållanden har NCC underlåtit att följa avtalad debi-

teringsnorm gällande felavhjälpandet. Kontraktet är ett mängdkontrakt 

och NCC har därför under inga förhållanden möjlighet att i tvisten fram-

ställa krav som inte utgår från den prissatta mängdförteckningen, AB 04 

kap. 6 § 6. Denna innebär att beställaren anger en viss mängd för ett antal 

olika arbetsoperationer, exempelvis jordschakt och bergschakt. Mäng-

derna redovisas i en prissatt mängdförteckning, à-priser, som ingår i kon-

traktshandlingarna. Kontraktssumman beräknas med av beställaren upp-

skattade teoretiska mängder medan entreprenadsumman därefter räknas 

fram under framdriften med verkliga mängder debiterade enligt avtalade 

à-priser. NCC:s fakturering har i stället skett enligt självkostnadsprinci-

pen i AB 04 kap. 6 § 9, vilket saknar stöd i Kontraktet. Ludvika vitsordar 
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inte att kommunen skulle ha utfäst betalning för mängdökningar över 0-

punkten i enlighet med vad NCC gör gällande. 

16.1.8 Ludvika vidhåller att den del av Entreprenaden som omfattar PE-ledning 

(sträcka TK02) inte är möjlig att använda för transport av livsmedelsklas-

sat vatten utan måste läggas om. TK02 lades av NCC år 2013 och har 

sedan dess varit helt eller delvis fylld med förorenat vatten. Förekomsten 

av det förorenade vattnet i ledningen är en följd av att NCC inte färdig-

ställde en tät ledning inom kontraktstiden. TK02 är dessutom behäftad 

med utförandefel i form av felaktig kringfyllning och felaktig packning 

av kringfyllning m.m. som kan leda till läckage samt förkorta ledningens 

tekniska livslängd.  

16.1.9 Några fel i Ludvikas projektering föreligger inte. Ludvika hänvisar i 

denna del till avsnitt 6 ovan. 

16.2 NCC:s andrahandsgrund 

16.2.1 NCC:s har saknat rätt att häva Kontraktet.  

16.2.2 AB 04 kap. 8 § 5 innehåller en uttömmande reglering rörande entrepre-

nörens rätt till ersättning för utförd del av Entreprenaden efter vidtagen 

hävning. Om värdet av utförd del enligt AB 04 kap. 8 § 5 understiger det 

belopp som entreprenören har upparbetat, t.ex. pga. felkalkyl, förekomst 

av fel eller ineffektivt utförande, är det ett förhållande som entreprenören 

har att bära risken för, se Samuelsson, AB 04 En kommentar, s. 530. Det 

är inte fråga om någon skada i anledning av hävningen som entreprenö-

ren kan få ersatt enligt AB 04 kap. 8 § 7, utan denna bestämmelse är 

tillämplig på t.ex. utebliven vinst på återstående arbeten. En tillämpning 

av regelverket på sätt som NCC gör gällande, skulle sätta regleringen 

rörande värdering av utförd del vid hävning av entreprenadkontrakt ur 

spel. Entreprenören kan inte få ersättning för utförda arbeten enligt AB 

04 kap. 8 § 7 för det fall värdet av arbetena skulle vara lägre än vad ent-

reprenören har debiterat beställaren för arbetena. 
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16.2.3 Ludvika gör inte gällande att AB 04 kap. 8 § 7 uteslutande skulle vara 

tillämplig på utebliven vinst, utan hänvisningen till utebliven vinst utgör 

ett exempel.  

16.3 NCC:s tredjehandsgrund 

16.3.1 NCC:s tredjehandsgrund baseras på den förutsättningen att NCC:s häv-

ning skulle ha varit obefogad och/eller att avtalsförhållandet inte skulle 

vara avvecklat. I så fall skulle NCC vara skadeståndsskyldigt mot Lud-

vika i anledning av obefogad hävning med ett belopp motsvarande Lud-

vikas anspråk avseende förseningsvite och ersättning för avhjälpande-

kostnader.  

16.3.2 NCC skulle vid en tillämpning av bolagets tredjehandsgrund gottskrivas 

värdet av utförda arbeten enligt AB 04 kap. 8 § 5. Detta anspråk skulle 

dock vid en tillämpning av tredjehandsgrunden understiga Ludvikas an-

språk i anledning av NCC:s obefogade hävning. 

16.3.3 Det är inte möjligt att bortse från NCC:s hävningsförklaring avseende 

icke utförd del på sätt som NCC gör gällande. Är hävningen obefogad 

saknar NCC rätt till ytterligare ersättning för utförda arbeten liksom det 

i förtid avbrutna felavhjälpandet. Istället har Ludvika en betydande ford-

ran på NCC. Ludvika hänvisar i denna del till Ludvikas talan i huvud-

käromålet. 

16.4 NCC:s förbehåll om ytterligare skadestånd 

16.4.1 Ludvika kan inte ta ställning till anspråk som ännu inte har framställts av 

NCC.  

16.4.2 Ludvika vill dock framhålla att det av AB 04 kap. 8 § 7 följer en skyldig-

het för entreprenören att framställa sitt skadeståndskrav inom tre måna-

der från det att skadan har blivit känd. Även om det i sig är möjligt att 

göra förbehåll för ett ännu inte slutligt fastställt skadeståndskrav framstår 

det som helt osannolikt att NCC fortfarande efter den tid som har förflutit 
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från NCC:s obefogade hävning skulle sakna möjlighet att slutligt preci-

sera bolagets yrkande i detta avseende.  

16.4.3 Med hänsyn till regleringen i AB 04 kap. 8 § 7 st. 2 är ett eventuellt ska-

deståndskrav därför numera preskriberat. 

17 BEVISNING 

17.1 Bevisteman 

17.1.1 A. Att NCC:s arbetsutförande avviker från den av Ludvika tillhanda-

hållna projekteringen och av Ludvika lämnade anvisningar.  

17.1.2 B. Att NCC inte har utfört Entreprenaden på ett fackmässigt sätt.  

17.1.3 C. Att det är NCC:s utförandefel som har lett till att ledningen inte är tät 

och inte har uppnått avtalat tryck vid provtryckning. 

17.1.4 D. Att ledningen, med undantag för en sträcka om 3 636 m som NCC 

utförde inom ramen för bolagets felavhjälpande, måste läggas om för att 

kunna nyttjas för avsett ändamål.  

17.1.5 E. Att NCC:s omläggning utfördes för att avhjälpa utförandefel i den 

första läggningen. 

17.1.6 F. Att kostnaden för att avhjälpa felen i Entreprenaden inte understiger 

110 000 000 kr. 

17.1.7 G. Att NCC inte haft rätt till tidsförlängning med mer än 71 arbetsdagar 

avseende åtgärder under felavhjälpandet.  

17.1.8 H. Att NCC:s hävning av Kontraktet var obefogad.  

17.1.9 I. Att det skulle ha tagit Ludvika åtminstone 111 veckor från hävnings-

tidpunkten, den 13 april 2017, att färdigställa Entreprenaden. 

17.1.10 J. Att värdet av Entreprenaden per den 13 april 2017 inte överstiger 

28 676 548 kr.  
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17.1.11 K. Att NCC inte har något ytterligare belopp att fordra från Ludvika. 

17.1.12 L. Att Ludvikas projektering är fackmässig. 

17.1.13 M. Att Ludvikas projektering inte har lett till att ledningen inte är tät och 

inte heller till att ledningen inte kunnat uppnå avtalat tryck vid provtryck-

ning.  

17.1.14 N. Att NCC den 20 mars 2017 genom Per Nielsen ställde en fråga till 

Ludvika om hur packningarna skulle monteras samt att detta framgår av 

rörleverantörens anvisningar. 

17.1.15 O. Att NCC:s egenkontroll inte stämmer med verkligt utförande. 

17.2 Muntlig bevisning 

17.2.1 Ludvika åberopar vittnesförhör med följande personer.  

17.2.2 Advokaten Olof Riesenfeld, Normans väg 16, 771 94 Ludvika, att höras 

om mötet den 1 april 2014 för att styrka att parterna inte ingått någon 

överenskommelse med av NCC påstått innehåll. 

17.2.3 VA-strategen Tommy Brolin, WBAB WessmanBarken Vatten & Åter-

vinning AB, Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken, att höras angående upp-

handlingen, projekteringen och genomförandet av Entreprenaden. Bevis-

teman: A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L och M. 

17.2.4 Ingenjören Mats Petersson, Structor Projektledning Dalarna AB, Millå-

kersgatan 5, 792 31 Mora, att höras i anslutning till avgivna utlåtanden, 

Bilaga K8, Bilaga K9, Bilaga K14 och Bilaga K15. Bevisteman: A, B, C, 

D, E, F, G, H, I, J, K, och M. 

17.2.5 Civilingenjören Stefan Ljung, Vatten och Samhällsteknik AB, Träd-

gårdsgatan 16, 392 49 Kalmar, att höras i anslutning till avgivna utlåtan-

den, Bilaga K8, Bilaga K16 och Bilaga K36. Bevisteman: A, B, C, D, E, 

G, H, J, K, L, M, N och O. 
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17.2.6 Ingenjören Helge Midtun, Midtun Prosjekt AS, Sundmoen Näringsom-

råde 4, 3300 Hokksund, Norge, att höras i anslutning till avgivna utlåtan-

den, Bilaga K5 och Bilaga K16. Bevisteman: A, B, C, D, E, G, H, J, K, 

L och M. 

17.3 Skriftlig bevisning 

17.3.1 Ludvika åberopar följande handlingar som skriftlig bevisning. 

17.3.2 Kontraktet, 2012-06-26, i relevanta delar, Bilaga K1. Bevistema: A. 

17.3.3 NCC:s tidplan, Bilaga K3. Bevisteman: A och I. 

17.3.4 Sammanställning av byggmötesprotokoll, Bilaga K4. Bevisteman: A, E 

och G.  

17.3.5 Utlåtande från slutbesiktning 2014-10-21 och särskild utredning 2015-

02-03, Bilaga K5. Bevisteman: A, B, C, D, E, G, H, J, K och M. 

17.3.6 Skrivelse från NCC:s ombud 2015-12-10, Bilaga K6. Bevistema: E och 

K. 

17.3.7 Statusrapport SP 2017-02-01, Bilaga K7. Bevisteman: A, B, C, D och H. 

17.3.8 Utlåtande från Stefan Ljung och Mats Petersson 2017-11-22, Bilaga K8. 

Bevisteman: A, B, C, D, E, G, H, J, K, och M. 

17.3.9 Utlåtande av Mats Petersson gällande färdigställandetid efter hävning, 

Bilaga K9. Bevistema: I. 

17.3.10 Skrivelse från NCC:s ombud 2017-03-10, Bilaga K10. Bevistema: H. 

17.3.11 Mängdförteckning 2016-11-24, Bilaga K12. Bevistema: H. 

17.3.12 NCC:s hävningsförklaring 2017-04-13, Bilaga K13. Bevistema: H. 

17.3.13 Utlåtande av Mats Petersson gällande värdering av utförd del av Entre-

prenaden, Bilaga K14. Bevistema: J och K. 
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17.3.14 Utlåtande av Mats Petersson gällande kostnaden för att färdigställa Ent-

reprenaden, Bilaga K15. Bevistema: F och K. 

17.3.15 Kvalitetsgranskning av Ludvikas projektering, Bilaga K16. Bevisteman: 

C, D, L och M.  

17.3.16 Protokoll över provtryckningar under första läggningen, Bilaga K18. Be-

visteman: A, B, C, D, E och H. 

17.3.17 E-post från Markus Janson, Amiantit Norway A/S 2015-06-02, Bilaga 

K19. Bevisteman: C, L och M. 

17.3.18 Underlag Straubkopplingar, Bilaga K22. Bevisteman: A, B, K och L. 

17.3.19 Handlingar gällande kringfyllningsmaterial, Bilaga K23. Bevisteman: A. 

17.3.20 Ritning typsektioner ledningsgrav, Bilaga K23. Bevistema: L och M. 

17.3.21 PM av Stefan Ljung, Bilaga K26. Bevisteman: A och B. 

17.3.22 Rörleverantörens läggningsanvisningar, Bilaga K27. Bevistema: N. 

17.3.23 Utvärdering av TV-inspektioner samt uppföljande undersökningar i fält 

av Stefan Ljung, Bilaga K36. Bevisteman A, B, C, D, E, G, H, J, K, M 

och O. 

17.4 Övriga handlingar 

17.4.1 Övriga handlingar åberopas sakframställningsvis eftersom de inte är fö-

remål för tvist. 

_________________________ 

Som ovan 

 
Peter Savin David Karlsson 
 
 
Malin Kulander 
 


