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Behövs index?
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Behövs index?

• Jämnare riskfördelning mellan avtalsparter
• Vid löpande räkning tar beställaren all risk
• Vid fast pris utan indexreglering tar entreprenören all risk

• Enklare att lämna anbud när det sker stora prisförändringar

• Rättvis reglering av ändrade kostnader 
(dock enligt en schabloniserad beräkningsmodell)
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Varför index?
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• Konsumentprisindex
• Avser den genomsnittliga prisökningen för hela den privata, inhemska 

produktionen, dvs. de priser som konsumenter faktiskt betalar
• Byggkostnadsindex (tid. Faktorprisindex)

• För kostnadsförändringar för produktionskostnader vid bostadsbyggande. 
Baseras på Entreprenadindex

• Byggnadsprisindex
• Avser slutkostnaden för byggherre/konsument och beräknas för 

flerbostadshus och gruppbyggda småhus
• Byggmaterialindex

• Baseras på Byggmaterialhandlarnas försäljningsutveckling MVADVOKAT

Vilka index finns det?

• Anläggningsmaskinindex
• Avfallsindex
• Saneringsindex
• Städindex
• Lastbilstransportindex
• Gatubelysningsindex
• osv, osv…

• Entreprenadindex
• För beräkning av kostnadsändringar vid husbyggnads- och 

anläggningsentreprenader. Fastställs av SCB och Byggföretagen MVADVOKAT

Vilka index finns det?
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• Entreprenadindex är en indexmetod för beräkning av kostnadsändringar vid 
husbyggnads- och anläggningsentreprenader, olika underentreprenader samt för 
maskiner och transporter. 

• För respektive typ av entreprenad finns det ett antal huvudgrupper. 
Huvudgrupper är uppbyggda av undergrupper och basgrupper. 

• Drygt 200 unika index

• Januari 2011 = 100

Entreprenadindex (tid. E84)
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Entreprenadindex
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• www.entreprenadindex.se
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• En huvudgrupp är en schablonmässigt sammanvägd indexkorg avsedd att 
representera de olika resurserna som ingår i huvudgruppen.

• Undergrupper och basgrupper kan användas för att sätta samman speciella 
indexkorgar som kan tillämpas för arbeten vars resurssammansättning avviker 
från huvudgruppernas.

• Tillämpningsföreskrifterna för Entreprenadindex anger hur kontraktssumman 
skall kostnadsregleras vid användning av Entreprenadindex. 
Tillämpningsföreskrifterna anger också hur respektive huvudgrupp och 
undergrupp är sammansatt.

Entreprenadindex
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• Huvudgrupper

• Används primärt 
mellan Byggherre och 
Generalentreprenör
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• Undergrupper

• Används mellan 
GE och under-
entreprenör
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• Basgrupper
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Huvudgrupper

MVADVOKAT

Beräkning med entreprenadindex 
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• Basmånad
• Utförandemånad
• 90 % av kostnaden indexregleras

• Mättidpunkt den 15:e respektive månad
• Publicering sked den 15:e nästföljande 

månad
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• Indexreglering sker antingen i entreprenadkontraktet eller i AF-delen, under 
AFC.614/AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)

Kontraktssumman ska indexregleras enligt Entreprenadindex och dess  
Tillämpningsföreskrifter, littera 2101, med juni 2022 som basmånad. 

Text i Entreprenadkontraktet
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• Index är en schablon

• Inget mått på aktuellt prisläge

• Indexreglering leder inte alltid till en rätt till tillkommande ersättning

• Glöm inte att läsa tillämpningsföreskrifterna 

MVADVOKAT

Sammanfattning – Något att tänka på
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