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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

I Falu Tingsrätt, mål nr FT 2422-13, väcktes talan mot Trafikverket. Skadelidande 

hävdade i målet att Trafikverket bar principalansvar för anlitade entreprenörer. Frågan 

blev dock aldrig prövad i sak då Trafikverket inte gjorde någon invändning mot 

påståendet. Rättsfallet visar mer på Trafikverkets rådande inställning än på något 

förhållande av juridisk relevans.  

Under min uppsatspraktik har jag arbetat på Trafikverkets juridiska avdelning och 

därigenom fått inblick i Trafikverkets arbete med trafikskadeärenden. Trafikverket 

handlägger idag cirka 3 000 skadeståndsärenden gällande person- och sakskador som 

inträffat i samband med entreprenörers arbeten på de statliga vägarna. Är det något 

Trafikverket har skyldighet att göra? Är det något Trafikverket bör göra oavsett om 

skyldighet föreligger? I denna uppsats eftersträvar jag att utreda och besvara dessa frågor.  

På Sveriges vägar inträffar varje år ett flertal olyckor. En stor del av olyckorna är 

fordonsskador på grund av stenskott, oljestänk, potthål eller snö som faller ned från broar 

samt personskador till följd av gropar i trottoaren, felaktig skyltning eller dylikt. Dessa 

skador kan bero på att vägens skick inte håller godtagbar standard. Frågan uppkommer 

då vem som är ansvarig för att förebygga skaderisken och vem som därigenom bär 

skadeståndsansvaret gentemot skadelidande.  

Vägnätet i Sverige består av allmänna och enskilda vägar. Allmänna vägar förvaltas av 

stat eller kommun. Trafikverket är den myndighet som ansvarar för de statliga vägarna, 

det vill säga har väghållaransvaret för dessa, vilket omfattar ca 10 000 mil väg.1 I 

förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket framgår i 1 § att Trafikverket 

bland annat ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik samt för 

byggande och drift av statliga vägar.  

Trafikverket är en förvaltningsmyndighet med rätt att företräda sig själv vid handläggning 

av skadeståndsanspråk riktade mot verket. Detta framgår av förordning (1995:1301) om 

                                                           
1 Prop. 2012/13:25 s. 87. 
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handläggning av skadeståndsanspråk mot staten. Av 5 § i förordningen framgår att 

Trafikverket, med vissa undantag, kan handlägga skadeståndsanspråk om skadan inträffat 

inom verkets verksamhetsområde. Ett skadeståndsanspråk som tredje man riktar mot 

staten till följd av skada på väg handläggs således av Trafikverket.  

Det statliga väghållaransvaret regleras i lag och förordning. Till viss del innefattar 

väghållaransvaret myndighetsutövning vilket inte kan överlåtas på annat subjekt utan stöd 

i lag. Trafikverket har trots det sagda fortfarande möjlighet att på annat subjekt överlämna 

det faktiska utförandet av byggande och drift av vägarna samt verkställandet av 

Trafikverkets fattade beslut.2 Åtgärder rörande väghållning, som inte innebär till exempel 

att ett förbudsmärke sätts ut felaktigt, bör falla utanför området myndighetsutövning i 

SkL:s mening.3  

Trafikverket upplåter de statliga vägarna för allmänhetens nyttjande. Något som liknar ett 

avtalsförhållande anses därigenom inte föreligga mellan Trafikverket, eller de av 

Trafikverket anlitade entreprenörerna, och den enskilde som nyttjar vägarna. Detta 

kommer sig av att det är oklart vem som kommer att nyttja anläggningen och staten gör 

inga åtaganden i förhållande till anläggningen förutom att ställa densamma till 

allmänhetens förfogande. Den som nyttjar vägen åtar sig å sin sida inte att göra någon 

motprestation eller dylikt. De situationer som behandlas i uppsatsen aktualiserar alltså 

inte myndighetsutövning och att vidta analogier med privata tjänster är inte lämpligt. I 

skadeståndsärenden tillämpas därför vanliga utomobligatoriska skadeståndsregler vid 

Trafikverkets verksamhet.4   

 

 

1.2 Syfte och avgränsning 

 

Syftet med denna uppsats är att behandla ansvarsfördelningsfrågan mellan Trafikverket 

och dess entreprenörer i förhållande till skador som åsamkats tredje man. Inom ramen för 

uppsatsen ska utredas om Trafikverket ska bära det skadeståndsrättsliga ansvaret för 

självständiga entreprenörers vållande i utomobligatoriska förhållanden. Vidare ska 

                                                           
2 Prop. 1993/94:180 s. 29. 
3 Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning I, s. 151.  
4 Bengtsson, Offentliga tjänster i civilrättsligt perspektiv, s. 179. 
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behandlas på vilken rättslig grund ansvaret kan baseras och hur det förhåller sig till det 

lagstadgade väghållaransvaret. Uppsatsen kommer även att beröra hur väghållarens 

skadeståndsansvar enligt SkL förhåller sig till andra rättsregler, såsom TSL samt principer 

om strikt ansvar. 

Uppsatsen är inriktad på ett skadeståndsrättsligt ansvarsperspektiv. Utifrån utvalda 

typfall, aktuella för väghållaransvaret, behandlas ansvarsfördelningsfrågan mellan 

Trafikverket och dess entreprenörer i förhållande till tredjemansskador.  

De typfall som uppsatsen tar upp är drift av väg, vägbyggen samt slåtter/röjning. Drift 

innebär i korthet det löpande underhållet av vägarna och är ett övergripande typfall där 

en stor variation av arbeten på väg aktualiseras. Vägbyggen är mer omfattande arbeten på 

vägarna än driftarbeten. Genom att dessa två typfall valts vill författaren belysa 

skillnaderna mellan olika arbeten på väg, som aktualiserar tredjemansskador, av relevans 

för uppsatsens syfte. Dessa två övergripande typfall ger möjlighet att föra fram olika 

argument och därigenom ge en helhetsbild av rättsläget på området. Det tredje typfallet, 

slåtter/röjning, är en djupdykning i ett arbete på väg som normalt klassas som del i drift 

av väg. Anledningen till att detta specifika typfall tas upp är att det aktualiserar en annan 

inriktning på argumentationen. Trafikverkets interna praxis behandlar skadestånd till 

följd av slåtter/röjning i princip som arbete med strikt ansvar. Här aktualiseras alltså 

argument som inte alltid är tillämpliga på de två första typfallen. Författaren önskar visa 

hur det kan påverka bedömningen av de frågor som står i centrum för uppsatsen.  

Syftet med uppsatsen är att utreda Trafikverkets ansvar i de utomobligatoriska 

skadeståndsfall där väghållaransvaret aktualiseras. En rimlig avgränsning är därför att 

enbart beröra de bestämmelser som är av betydelse för en sådan utredning. De speciella 

regler som finns för statens ansvar vid myndighetsutövning och rådgivning i SkL kommer 

således inte att behandlas.  

Fokus i uppsatsen ligger på de rättsliga möjligheter som finns för tredje man att på 

utomobligatorisk grund rikta skadeståndsrättsligt anspråk mot Trafikverket eller av verket 

anlitad entreprenör. Det förutsätts, för avgränsning av uppsatsen, att vållande förekommer 

i de situationer som behandlas. Av den anledningen begränsas uppsatsen från 

vållandebedömningen. I uppsatsen bortses även från underentreprenörer samt eventuella 

avtalade regressmöjligheter mellan Trafikverket och dess entreprenörer.  
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De tredjemansskador som är i centrum är främst fordons- och personskador till följd av 

färd på allmän väg, men även vissa andra egendomsskador till följd av entreprenörens 

arbete på väg. I förhållande till väghållaransvaret finns även ett flertal andra skador såsom 

störningar från väg i form av immissioner, miljöskador och skadesituationer med 

anknytning till grannelagsrättsliga förhållanden. Sådana skadetyper kommer inte att 

behandlas i uppsatsen.  

 

 

1.3 Metod och material 

 

Uppsatsen är skriven enligt traditionell rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatiken utgår från 

befintliga rättskällor och fastställer befintliga rättsregler de lege lata. Även vissa 

resonemang de lege ferenda tas upp. Utredningen är övergripande och avhandlar ett ämne 

utifrån flera rättsområden. För en djupare förståelse av rättsreglerna undersöks även 

verkligheten där reglerna tillämpas. De värderingar som ligger bakom reglerna samt 

värderingarnas betydelse för tillämpningen granskas. Rättsjämförande undersökningar 

med annat land vidtas, för att se vilka lösningar som tillämpas där.5  

I enlighet med rättskälleläran analyseras gällande rätt utifrån aktuella rättskällor och 

rättskälleprinciper.6 En svårighet vid utredningen har varit att det för frågan om 

Trafikverkets ansvar inte finns ett entydigt svar i rättskällorna. Exempelvis saknas 

rättsfall som är direkt tillämpliga på rättsfrågan. För att kunna utreda frågeställningen har 

ledning tagits från närliggande praxis, härav presenteras även äldre rättsfall samt rättsfall 

där fokus är en annan än den direkta frågeställningen. Även kontraktshandlingar används 

i uppsatsen som utgångspunkt för bedömningen av Trafikverkets ansvar för anlitade 

entreprenörer.  

Uppsatsen är inte uttömmande för området men avsikten är att utreda frågan från ett 

allsidigt perspektiv. Argumentationen kommer att belysa både för- och nackdelar med 

olika alternativa tolkningar av rättsläget parallellt med att författarens personliga åsikter 

                                                           
5 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 203f. 
6 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 36.  
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framförs. På detta sätt eftersträvas att utreda rättsläget samt belysa de problem och 

oklarheter som förekommer för att sedan resonera kring en rimlig tolkning.  

Väghållaransvaret utgör grunden för uppsatsen, vilket baseras på det faktum att VägL är 

speciallag som anger omfattningen av väghållaransvaret och därigenom skapar tillämplig 

handlingsnorm. När skadeståndsansvar inträder tillämpas vid ansvarsbedömningen den 

norm som framgår av VägL. Väghållarens skadeståndsansvar kommer därför att belysas 

genom att väghållarens uppgifter ligger till grund för bedömningen av tillämpliga 

skadeståndsregler. Löpande paralleller kommer att göras med norsk rätt, där delar av de 

frågor som aktualiseras i uppsatsen belysts. Norsk skadeståndsrätt liknar till stor del 

svensk skadeståndsrätt och det lämpar sig därför att dra paralleller mellan rättssystemen.7 

 

 

1.4 Disposition 

 

Uppsatsen inleds i kapitel 2 med att utreda Trafikverkets beställarroll och vilka regler 

som aktualiseras vid utövandet av denna roll. I kapitel 3 behandlas de skadeståndsrättsliga 

lagar som blir tillämpliga då skadeståndsanspråk riktas mot Trafikverket. Kapitlet inleds 

med att behandla det utomobligatoriska skadeståndsansvaret utifrån SkL:s regler. 

Framförallt berörs principalansvaret i 3 kap. 1 § SkL men även culparegeln i 2 kap. 1 § 

SkL redovisas i korthet. Kapitlet redovisar även specialfall för utomkontraktuellt ansvar 

i svensk rätt. Principen om ”non-delegable duties” och strikt ansvar ligger i fokus. 

Slutligen behandlas TSL, så som en angränsande lag av aktualitet för utredningen. 

Jämförelse görs fortlöpande med norsk skadeståndsrätt. 

Med bakgrund i kapitel 3 behandlar kapitel 4 väghållaransvaret och presenterar detta 

närmare utifrån tre olika typfall. Löpande diskussion förs över typfallens förhållande till 

skadeståndsreglerna. Argument för och emot olika tolkningar presenteras. I uppsatsens 

avslutande kapitel 5 sker en sammanfattande analys av rättsläget. 

                                                           
7 Efter andra världskriget upptogs det nordiska lagstiftingssamarbetet. Siktet har sedan dess varit inställt 

på en allmän nordisk skadeståndslag. Arbetet utförs i etapper med partiella reformer inom områden med 

angeläget reformbehov. Flera av de lagstiftningsförslag som presenteras i Sverige motsvaras av liknande 

förslag i våra nordiska grannländer. Se vidare Prop. 1972:5 s. 78. 
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2 Trafikverkets beställarroll 

 

2.1 Bakgrund till beställarrollen 

 

Då uppsatsens syfte är att utreda Trafikverkets skadeståndsansvar inom 

väghållaransvarets ramar behövs för förståelse av ämnet en förklaring av Trafikverkets 

roll som beställare. Det väghållaransvar som tidigare åvilade Vägverket överflyttades till 

Trafikverket i samband med sammanslagningen av Vägverket och Banverket i en ny 

myndighet 2010.8 Vägverket hade, genom Vägverket Produktion, tidigare egen personal 

som utförde drift och byggnation av väg på det statliga vägnätet. Idag är däremot 

Trafikverket en beställarorganisation som upphandlar självständiga entreprenörer för 

nybyggnation samt driftåtgärder på vägarna.  

Redan 1992 införde Vägverket en beställar- och utförarmodell i syfte att på sikt bolagisera 

Vägverket Produktion och istället upphandla tjänsterna externt.9 Genom 

omorganisationen fick Vägverket Produktion konkurrera med privata entreprenörer om 

anbuden för utförande av drift och underhåll på de statliga vägarna.10 Vägverket 

Produktion bolagiserades dock först senare.11  

I den nya propositionen gällande bolagiseringen uppmärksammades risken för att 

konkurrensneutraliteten äventyras då myndigheter både har rollen som beställare och 

samtidigt bedriver konkurrensutsatt verksamhet. Det påtalades att det är större möjlighet 

att förutsättningarna blir lika för alla konkurrerande parter på marknaden om samma 

organisation som beställer arbetet inte också har en anbudsgivare. Genom ökad 

konkurrens ökar även produktivitet och effektivitet på marknaden. Effektivitetsvinsterna 

leder i sin del till sänkta priser och ökad kvalitet. Dessa argument ansågs övervägande 

                                                           
8 Prop. 2009/10:59 s. 28.  
9 Initiativet grundades på SOU 1994:15. Vägverket produktion bolagiserades dock först senare, genom 

SOU 2007:78. Utredningen föreslog där att de tre enheterna Vägverket Produktion, Vägverket Konsult 

och Banverket Projektering skulle bolagiseras den 1 januari 2009. Regeringen föreslog bolagisering i 

prop. 2008/09:23. Riksdagen beslutade den 27 november 2008 bifalla propositionen, bet. 2008/09:TU4, 

rskr. 2008/09:76. 
10 Lööf och Madell, Från myndighet till bolag, fast mittimellan, s. 105. 
11 Bolagiseringen infördes denna gång genom SOU 2007:78. Utredningen föreslog där att de tre enheterna 

Vägverket Produktion, Vägverket Konsult och Banverket Projektering skulle bolagiseras den 1 januari 

2009. Regeringen föreslog bolagisering i prop. 2008/09:23 till tidigast den 1 januari 2009. Riksdagen 

beslutade den 27 november 2008 bifalla propositionen, bet. 2008/09:TU4, rskr. 2008/09:76. 
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tala för en bolagisering.12 Riksdagen biföll propositionen och Vägverket Produktion blev 

den 1 januari 2009 ett statligt helägt bolag under namnet Svevia.  

I förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket 2 § p. 10 anges att Trafikverket 

ska ”i sin roll som beställare särskilt verka för att produktivitet, innovation och effektivitet 

på marknaderna för investeringar, drift och underhåll ökar.”  

Trafikverket arbetar för att uppfylla förordningen genom att: 

˗ Skapa förutsättningar för marknaden och dess drivkrafter till ökad innovation och 

produktivitet. 

˗ Utveckla rollen som beställare i syfte att överlämna ett större åtagande och ansvar till 

leverantörerna. 

˗ Ge förutsättningar för ökad konkurrens i anläggningsbranschen.13 

 

 

2.2 Upphandling och standardavtal 

 

2.2.1 Skillnad mellan AB 04 och ABT 06 

Trafikverket upphandlar externa entreprenörer för utförande av väghållaransvaret. 

Skillnad görs mellan upphandling av entreprenörer för att utföra drift av befintliga vägar 

(driftentreprenörer) och upphandling av entreprenörer för att bygga om eller bygga ny 

väg (byggentreprenörer). Vid upphandlingarna aktualiseras två typer av standardavtal; 

AB 04 och ABT 06. I AB 04 behandlas utförandeentreprenader och i ABT 06 

totalentreprenader. Kontraktshandlingar är enligt definitionen i AB 04 samt ABT 06 

kontraktet mellan parterna samt handlingar som fogats till detta eller handlingar som i 

kontraktet anges som tillämpliga för de avtalade arbetena. 

Upphandling av driftentreprenörer sker enligt reglerna om tjänster i LOU. I 

kontraktshandlingarna används reglerna för totalentreprenader, ABT 06, som 

                                                           
12 Prop. 2008/09:23, s. 3f. 
13 Trafikverket, Renodlad beställarroll. 



14 

 

standardavtal. En kontraktshandling som kompletterar avtalet mellan parterna är SBV:n, 

där Trafikverket specificerar de krav som ställs på driftens utförande.  

Vägbyggen upphandlas enligt reglerna om byggentreprenader i LOU. Beroende på om 

det är en utförande- eller totalentreprenad som upphandlas i det enskilda fallet tillämpas 

AB 04 eller ABT 06 som standardavtal. Kompletterande handlingar mellan parterna vid 

vägbyggen är bland annat AF, TB samt ritningar och beskrivningar. Dessa handlingar 

redovisar de krav som beställaren ställer på entreprenaden.  

BKK har i förorden till AB 04 och ABT 06 berört skillnaden mellan utförande- och 

totalentreprenad. Kännetecknande för en utförandeentreprenad är att entreprenören som 

anlitas ska utföra arbetet enligt de ritningar, föreskrifter och övriga handlingar som 

beställaren företer. Beställaren ansvarar således för projekteringen och entreprenören 

enbart för utförandet. Det är alltså beställaren som ansvarar för att den färdiga 

entreprenaden uppnår avtalad funktion. Det bör uppmärksammas att det kan förekomma 

delar inom entreprenaden där entreprenören självständigt får välja teknisk lösning och 

utföra projektering. Kan en del av entreprenaden avgränsas och har denna del krävt mer 

omfattande projektering av entreprenören kan regler om totalentreprenad åberopas för 

just denna del.  

Totalentreprenad skiljer sig från utförandeentreprenad genom att entreprenören i 

huvudsak självständigt svarar för både projektering och utförande. Härav blir det även 

entreprenören som ansvarar för att entreprenaden uppnår avtalad funktion. Beställaren 

anger funktionskrav för objektets egenskaper utifrån vilka entreprenören ska kunna förstå 

vilken användbarhet som åsyftas. Hänvisning kan också ske till viss standard eller viss 

kvalitet.14 Entreprenören utför projektering baserat på beskrivningarna samt 

kontraktshandlingarna. Om beställaren för del av entreprenaden anger en teknisk 

lösning15 eller liknande, svarar beställaren för denna del.  

I NJA 2009 s. 388 berördes skillnaden mellan utförande- och totalentreprenad. BKK 

anförde i yttrande till HD att som grundsats gäller generellt för både utförande- och 

totalentreprenader att part ansvarar för de handlingar som denne framtagit. En entreprenör 

                                                           
14 Se vidare i kommentaren till ABT 06 1:1.  
15 Definitionen av en teknisk lösning anges i begreppsbestämningar med anmärkningar i ABT 06. En 

teknisk lösning karaktäriseras av att den anger det avsedda utförandet av del av entreprenaden utan att 

ange syftet bakom, till exempel är angivna mått på en dörr eller liknande en teknisk lösning. Att istället 

ange en uppgift om att dörren ska användas till visst syfte är istället en uppgift om funktion och ger 

entreprenören utrymme att själv komma på den tekniska lösningen. 



15 

 

kan alltså ansvara för projektering av viss del även vid en utförandeentreprenad och en 

beställare kan ansvara för viss projektering även vid en totalentreprenad. Avgörande för 

ansvaret är således inte vilken entreprenadform som är aktuell utan vilken part som 

utformat handlingen för den delen. Det sagda framgår av 1 kap. 6 § AB 04 och 1 kap. 6 

§ ABT 06.  

Regeringen har uttalat att entreprenörens kompetens och innovationsförmåga ska ges 

större utrymme vid val av tekniska lösningar och genomförande. Detta ska ske genom att 

reglerna för totalentreprenader tillämpas oftare. Ordningen för Trafikverkets 

upphandlingar inriktas därför allt mer på entreprenörens innovationsförmåga, det vill säga 

på totalentreprenader.16  

 

2.2.2 Parternas skyldigheter enligt AB 04 och ABT 06 

I 1 kap. 7 § ABT 06 framgår entreprenörens undersökningsskyldighet som innebär att 

entreprenören i skälig omfattning ska, utifrån ett fackmässigt perspektiv, skaffa sig 

kännedom om relevanta omständigheter. Entreprenören förväntas iaktta fackmässighet 

både vid projektering och utförande, 2 kap. 1 § ABT 06. Entreprenören har en 

underrättelseskyldighet i förhållande till beställaren enligt 2 kap. 9 § ABT 06, och 

beställaren ska granska inkomna handlingar till följd av bestämmelsen. Som framgår av 

paragrafen förtar detta inte entreprenörens ansvar enligt 1 kap. 6 §. I 3 kap. 4 § ABT 06 

anges att entreprenören ensam är behörig att leda entreprenaden. Beställarens kontroll 

framgår i 3 kap. 5 § och utformas efter vad beställaren anser lämpligt. Denna kontroll 

påverkar inte entreprenörens ansvar. 

Vid en jämförelse med utförandeentreprenader i AB 04 framgår i 1 kap. 7 § att 

entreprenörens undersökningsskyldighet inte är lika långtgående som motsvarande 

bestämmelse i ABT 06. I övrigt förefaller standardavtalens regleringar vara i princip 

överensstämmande. Fackmässighet förutsätts av entreprenören även här, 2 kap. 1 § AB 

04. Även 3 kap. 4 och 5 §§ i ABT 06 motsvaras av samma bestämmelser i AB 04. 

Entreprenören åläggs således ensamt ansvar för att leda entreprenadens utförande även 

vid utförandeentreprenader. 

 

                                                           
16 Prop. 2012/13:25 s. 73. Se vidare även SOU 2012:39 och RiR 2012:14. 
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3 Skadeståndsrättslig bakgrund 

 

3.1 Inledning 

 

Med bakgrund i Trafikverkets beställarroll är det lämpligt att fortsätta utredningen med 

en redogörelse för de skadeståndsrättsliga bestämmelser som kan åberopas för 

Trafikverkets ansvar gentemot tredje man. Utgångspunkten för utredningen är SkL:s 

bestämmelser. Skadeståndsrätten är det rättsområde där argumentationen för och emot 

placeringen av risken på skadevållaren sker.17  

Under detta kapitel kommer även den skadeståndsrättsliga principen om ”non-delegable 

duties” att presenteras samt regler om strikt ansvar, som är av betydelse främst för 

typfallet slåtter/röjning. Slutligen beaktas även TSL och dess inverkan på Trafikverkets 

ansvar.  

Skadeståndsrättens konkreta funktion är prevention, reparation, pulvrisering (främst 

genom försäkring) och överflyttning.18 Syftet med skadeståndsrätten är att de ekonomiska 

förlusterna ska fördelas mellan medborgarna, fördelningen ska tillgodose erkända krav 

på social rättvisa och trygghet, rationellt utnyttjande av samhällets och enskildas resurser 

samt främja preventiva syften att förebygga skador.19  

 

 

3.2 Utomobligatoriskt ansvar enligt skadeståndslagen 

 

3.2.1 Vållande för person- och sakskada 2 kap. 1 § SkL 

Den så kallade culparegeln är grunden för svensk skadeståndsrätt och således en naturlig 

utgångspunkt. Regeln nämns endast i korthet eftersom uppsatsen avgränsas från 

vållandebedömningen. Enligt bestämmelsen ska den som vållar en skada ersätta 

densamma. Skadestånd utges för person- eller sakskada förutsatt att den som vållat 

                                                           
17 Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten, s. 311. 
18 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 47. 
19 Prop. 1972:5 s. 83. 
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skadan gjort detta genom vårdslöshet eller med uppsåt.20 För väghållarens ansvar krävs 

att skadan har samband med vållande av väghållaren själv eller någon denne ansvarar 

för.21 Begreppet vållande i bestämmelsen syftar på handlande eller underlåtenhet som 

framkallar skadeståndsansvar enligt SkL. Handlingen, eller underlåtenheten, som 

aktualiserar skadeståndsansvar ska avvika från vad som utifrån ett objektivt synsätt är 

riktigt. Vårdslöshetsbedömningen kan bland annat ske utifrån relevanta föreskrifter som 

berör situationen, om sådana finns, eller hur en viss yrkeskategori enligt praxis i 

verksamheten agerar i samma situation.22  

Andersson har framfört att culparegeln inte i huvudsak fastställer ett handlingssätt som 

ska användas, utan istället innebär en värdering av riskskapandets relevans för bedömning 

av ansvaret. Att fastställa sedvana är därför inte i huvudsakligt fokus när culpa diskuteras, 

även om det kan ingå som led i bedömningen. Culpaprövningen eftersträvar att utreda 

erforderlig aktsamhet i det enskilda fallet. Culpa är ett normativt begrepp som kan vara 

föremål för överprövning. Vidare pekar Andersson på att vissa författare, inklusive 

Andersson själv, i doktrin har framställt culparegeln som en avvägning mellan risker och 

mothänsyn. En konkret intresseavvägning i det enskilda fallet mellan farograden och 

mothänsynen ger motiverade lösningar och sätter ramen för resonemanget.23 Andersson 

framhåller bland annat att samhällsvärderingar alltid måste vägas in i bedömningen av 

vilka risker en skadelidande måste tolerera.24  

För att förtydliga culparegelns relevans för Trafikverkets eller entreprenörens ansvar 

presenteras några exempel. Med culparegeln som grund kan skadeståndsansvar riktas 

direkt mot Trafikverket, förutsatt att Trafikverket agerat oaktsamt. Exempelvis kan 

oaktsamhet grundas på anlitandet av en okunnig entreprenör eller beslutet att 

entreprenören ska använda en metod som är olämplig för att laga eller bygga vägar. Kan 

oaktsamheten kopplas direkt till Trafikverket är culparegeln enklast för skadelidande att 

åberopa för att ställa skadeståndskrav mot Trafikverket. På samma sätt kan culparegeln 

användas vid skadeståndstalan som riktas direkt mot en entreprenör. Om en entreprenör 

på grund av bristande kompetens utför ett arbete felaktigt och arbetet anses vara något en 

yrkesverksam ska kunna utföra har entreprenören vårdslöst vållat skadan.   

                                                           
20 Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen, s. 54. 
21 Sveriges kommuner och landsting, Väghållningens juridik, s. 50. 
22 Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen, s. 55 och 57. 
23 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 66-69 och 94. 
24 Andersson, A.a. s. 85. 
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Har entreprenören agerat oaktsamt men det inte kan anses att Trafikverket varit oaktsam 

vid anlitandet av entreprenören kan oaktsamheten inte kopplas direkt till Trafikverket. 

Någon annan grund för talan får då tillämpas om skadeståndsanspråket ska riktas mot 

Trafikverket. Ett alternativ är att åberopa principalansvar, se nedan.  

 

3.2.2 Principalansvar 3 kap. 1 § SkL 

När en arbetstagare i tjänsten vållar skada för utomstående person bär arbetsgivaren ett 

så kallat principalansvar. Detta innebär att det blir arbetsgivaren som bär 

skadeståndsansvaret mot skadelidande enligt 3 kap. 1 § SkL och inte arbetstagaren som 

orsakade skadan, som i culparegeln i 2 kap. 1 § SkL. Principalansvaret motiveras bland 

annat av att det inte är rimligt att den enskilde arbetstagaren själv ska stå för det 

ekonomiska ansvaret mot tredje man i arbetsrelaterade situationer. Samtidigt måste 

skadelidandes rätt skyddas, varpå den rimligaste lösningen har bedömts vara att lägga 

ansvaret på arbetsgivaren, som dessutom har möjlighet att skydda sig genom att teckna 

ansvarsförsäkring. Arbetsgivare kan bära ansvar för både så kallad anonym culpa och för 

kumulerade fel.25 

Den allmänna bestämmelsen om principalansvar i 3 kap. 1 § SkL är tillämplig även på 

offentligrättsliga subjekt, så länge verksamheten inte innebär myndighetsutövning vilket 

regleras särskilt.26 Det subjektiva rekvisit som lagen ställer upp i 2 kap. 1 § SkL är uppsåt 

eller vårdslöshet, vilket motsvaras av fel eller försummelse i 3 kap. 1 § SkL. Skillnaden 

som markeras är att det för principalansvar görs en culpabedömning på mer objektiva 

grunder än den ursprungliga culpabedömningen enligt 2 kap. 1 § SkL.27  

Ett grundläggande krav för att principalansvar ska föreligga är att arbetstagaren utför den 

skadevållande handlingen i tjänsten. Förekommer vållande på fritiden ansvarar inte 

arbetsgivaren för detta.28 Begreppet i tjänsten kommer inte närmare att utredas här. I den 

vidare utredningen av principalansvaret förutsätts att det vållande som diskuteras skett i 

tjänsten.  

 

                                                           
25 Prop. 1972:5 s. 215 och 469. 
26 A. prop. s. 467. 
27 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 74. 
28 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 154.  
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3.2.2.1 Vem är arbetstagare?  

Den som är i subordinationsförhållande till en principal är i regel arbetstagare enligt 3 

kap. 1 § SkL. Det innebär att avgörande för bedömningen är arbetsgivarens befogenhet 

enligt avtalet att utöva kontroll över arbetstagaren och bestämma över arbetets 

utförande.29 Gränsdragning görs mellan arbetstagare och anlitade självständiga 

företagare. För de senare svarar uppdragsgivaren inte såsom principal enligt SkL.30 

Anlitade självständiga företagare är exempelvis entreprenörer som utför uppdrag för 

annans räkning samt arbetstagare hos entreprenören. Som exempel kan nämnas NJA 1972 

s. 296, föreningsfallet, där en förening hyrde in en medhjälpare som var anställd av 

staden. Medhjälparen tog initiativ till det arbete som orsakade skadan och utförde detta 

självständigt i förhållande till föreningen. Principalansvaret ansågs inte gått över från 

staden, som permanent arbetsgivare. I undantagsfall föreskrivs ansvar för självständiga 

företagare i speciallag, bland annat då strikt ansvar gäller för verksamheten.31  

Det civilrättsliga arbetstagarbegreppet används bland annat inom arbetsrätten för arbetare 

med rätt till semester och andra arbetsrättsliga förmåner. Arbetstagarbegreppet i SkL har 

däremot en mer utökad betydelse i jämförelse med detta. Det utökade 

arbetstagarbegreppet förtydligas i 6 kap. 5 § SkL där några exempel ges. Den sista 

punkten i paragrafen anger att den som annars, utöver de situationer som tidigare nämnts 

i paragrafen, utför arbete för annans räkning under former liknande de i ett 

anställningsförhållande också ska likställas med arbetstagare. Detta lämnar öppet för 

möjligheten att tolka in andra fall av principalansvar än de som anges i lagen. Till grund 

för bedömningen av vilka arbetstagare som innefattas i SkL:s utökade arbetstagarbegrepp 

ligger ett antal ändamålssynpunkter. Som ovan nämnts är en faktor att arbetsgivaren har 

de bästa ekonomiska förutsättningarna för att stå för skadeståndsansvaret. Denna faktor 

måste även sammanvägas med faktorer rörande principalens faktiska möjlighet att 

påverka skaderisken genom instruktioner till medhjälparen. En tillämpning av dessa 

ändamålssynpunkter i det enskilda fallet kan alltså leda till att principalansvar inträder 

även för medhjälpare utanför det civilrättsliga arbetstagarbegreppet.32  

Tyder omständigheterna i en situation på att ett tjänsteförhållande föreligger mellan 

arbetsgivare och skadevållare kan principalansvar anses föreligga. Samtliga 

                                                           
29 Prop. 1972:5 s. 472. 
30 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 152. 
31 Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen, s 92. 
32 Prop. 1972:5 s. 472f. 
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omständigheter ska då beaktas; tidsperioden som medhjälparen varit anställd, även 

tillfälliga anställningar innefattas, om ett subordinationsförhållande föreligger och så 

vidare.33 Av detta följer att även tillfälligt upphandlad arbetskraft för ett vägbygge kan 

anses vara arbetstagare om övriga omständigheter för ett arbetstagarförhållande 

föreligger.   

Även i andra situationer, exempelvis då uppdragsgivaren överlåter självständig 

förvaltning åt en uppdragstagare, aktualiseras principalansvaret under vissa 

omständigheter. Om uppdragstagaren är en juridisk person har departementschefen i 

propositionen till nuvarande SkL uttalat att det inte bör vara möjligt att ålägga 

uppdragsgivaren principalansvar för den juridiska personen ens genom analog 

tillämpning av 3 kap. 1 § SkL. Däremot kan situationer förekomma då de som är anställda 

hos uppdragstagaren gentemot uppdragsgivaren intar en ställning som är att jämföra med 

en arbetstagares samt att de utför arbetet för uppdragsgivarens räkning under förhållanden 

som jämställer dem med arbetstagare i uppdragsgivarens tjänst. Principalansvar kan då 

uppkomma för såväl uppdragstagaren som uppdragsgivaren.  

I propositionen till 3 kap. 1 § SkL framgår att för offentlig verksamhet bör 

principalansvaret mer sällan än annars tillämpas för arbetstagare som faller utanför det 

civilrättsliga arbetstagarbegreppet. Detta beror på att den offentliga verksamheten 

generellt drivs av egen arbetskraft, vilka faller inom det civilrättsliga 

arbetstagarbegreppet och därigenom inom principalansvaret, eller av anlitade 

självständiga företagare, som inte innefattas i principalansvaret.34 

 

3.2.2.2 Vem är arbetsgivare? 

På samma sätt som SkL:s arbetstagarbegrepp skiljer sig från det civilrättsliga 

arbetstagarbegreppet är det inte alltid självklart att den som är arbetsgivare enligt 

begreppets civilrättsliga mening också är principal i SkL:s mening. Problematiken 

uppkommer oftast vid så kallad utlåning av arbetskraft. Det förekommer då att 

arbetstagaren dels behåller sin roll som arbetstagare hos det företag denne utlånas från 

och dels inlemmas i det lånande företagets verksamhet på sådant sätt att arbetstagaren kan 

jämställas med företagets arbetstagare. Företaget som lånar arbetstagaren kan då vara den 

                                                           
33 Prop. 1972:5 s. 472. 
34 A. prop. s. 475f. 
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som får bära principalansvaret. Det krävs att arbetet arbetstagaren utför är för det lånande 

företagets räkning.  

Problematiken avgörs främst genom samma metod som används för bedömning av om 

subordinationsförhållande föreligger. Bedömningen utgår alltså från vilket av de aktuella 

företagen som utövar kontroll över arbetstagaren och har möjlighet att påverka 

arbetsledningen av de aktuella arbetsuppgifterna som utförs. Om arbetsuppgifterna utförs 

uteslutande för det lånande företagets räkning har det ansetts rimligt att principalansvaret 

läggs på detta företag. Om arbetstagaren inte är mer knuten till det ena eller andra 

företaget eller om uppgifterna utförs för båda företagens räkning i lika grad kan båda 

företagen anses vara solidariskt ansvariga enligt regeln om principalansvaret.35  

I NJA 1988 s. 62, Vägverksfallet, hade Vägverket för grävningsarbeten tillfälligt hyrt in 

grävmaskin samt arbetskraft. På arbetsplatsen var grävmaskinisten underställd 

Vägverkets direkta arbetsledning och hade således inlemmats i Vägverkets verksamhet. 

Medhjälparen var emellertid fortsatt var att beakta som anställd hos 

grävmaskinsföretaget. Arbetet utfördes i helhet för Vägverkets räkning. På dessa grunder 

ansågs Vägverket bära principalansvar för grävmaskinistens vållande.  

Bedömningen som avgör principalansvaret blir ofta beroende av omständigheterna i det 

enskilda fallet. Enbart kontroll över arbetsuppgifterna är som sagt inte ensamt avgörande. 

I situationer då medhjälparen behåller sin koppling till den arbetsgivare som är 

permanent, den som lånar ut sin arbetskraft, samt utför arbetsuppgifterna självständigt i 

förhållande till arbetsgivaren som lånar in arbetskraften, bör den permanenta 

arbetsgivaren alltjämt behålla principalansvaret. Detta gäller även om det är arbetsgivaren 

som lånar arbetskraften som bestämmer arbetsuppgifterna. Om företaget som lånar 

arbetskraft övertar kontrollen av arbetsuppgifterna på så sätt att medhjälparen får 

instruktioner om utförandet från denne bör principalansvaret gå över.36  

Utfallet i NJA 1979 s. 773, grävmaskinsfallet, blev att principalansvaret alltjämt kvarstod 

hos uthyraren då dennes verksamhet bestod i yrkesmässig uthyrning av maskiner och 

förare. Därigenom ansågs uthyraren ha bättre möjlighet, speciellt vid kortvariga 

uthyrningsförhållanden, att utöva arbetsledning eftersom denne kunde tillse att 

personalen hade erforderliga kunskaper och kvalifikationer. Detta fastän den som hyrt in 

                                                           
35 Prop. 1972:5 s. 478f. 
36 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 155. 
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arbetskraft utförde ledning och övervakning av arbetet. Det är således inte i sig tillräckligt 

att ha kontroll över arbetstagaren för att principalansvar ska inträda. Kravet att 

arbetskraften ska ha inlemmats i det andra företagets verksamhet ansågs inte uppfyllt då 

den som hyrde in arbetskraften inte hade några egna arbetstagare. Domstolen menade att 

motiven inte rimligen avsett att även sådana situationer skulle falla inom 

principalansvaret.  

 

3.2.3 Jämförelse med rättssituationen i Norge 

Norsk skadeståndsrätt liknar på många sätt svensk skadeståndsrätt och en jämförelse med 

norsk rätt kan således ge viss ledning även för tillämpning av svenska bestämmelser.37 

Statens vegvesen i Norge (motsvarigheten till det svenska Trafikverket) gjorde i Håndbok 

081 år 2006 en utredning över Vegvesenets skadeståndsansvar mot tredje man. I 

utredningen uttalades gällande aktsamhetskravet att det varierar inom varje 

verksamhetsområde, eftersom det anpassas till de krav skadelidande rimligen kan ställa 

på verksamheten. För väghållaransvaret gäller att Vegvesenet ställer vägnätet till 

trafikanternas förfogande, utan att Vegvesenet för den delen garanterar att det saknas fel 

och brister i vägbanan. Det räcker således inte att en skada uppkommit på grund av brister 

i vägbanan för att Vegvesenet ska bli skadeståndsansvarigt. 

Beträffande principalansvar uttalades att för självständiga entreprenörer, uppdragstagare, 

gäller att de som huvudregel faller utanför arbetstagarbegreppet i den norska 

skadeståndslagstiftningen. Utmärkande för en uppdragstagare är att de enligt kontraktet 

ska prestera ett bestämt arbetsresultat och att de ansvarar för att resultatet uppfyller det 

som avtalats. I ett sådant kontraktsförhållande är Vegvesenet att betrakta som 

uppdragsgivare och inte arbetsgivare. Skillnaden mot ett kontraktsförhållande mellan 

arbetsgivare och arbetstagare är att det där är arbetstagaren i sig som är i fokus för avtalet. 

Arbetstagaren har en plikt att personligen utföra arbetet och arbetsgivaren bär risken för 

resultatet.38  

Det kan ibland vara oklart om det föreligger ett arbets- eller uppdragsförhållande, vilket 

dock knappast gäller för Vegvesenet. Det som talar i riktning för att ett arbetsförhållande 

föreligger är att kontraktsförhållandet är relativt långvarigt med fasta arbetstider och av 

                                                           
37 Prop. 1972:5 s. 78. 
38 Håndbok 081, s. 60f. 
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visst omfång. En omständighet som däremot pekar på att det är ett uppdragsförhållande 

är att entreprenörerna själva äger utrustning och arbetsredskap. Omständigheten väger 

speciellt tungt då den utrustning som används är dyr och avancerad. Huvudregeln i ett 

vanligt anställningsförhållande är att arbetstagaren använder sig av arbetsgivarens 

utrustning. Uppgörelsen av ett bestämt arbete till fastsatt pris pekar också i riktning mot 

ett uppdragsförhållande. Om betalning istället sker efter timlistor och arbetsgivaren står 

för försäkring, betalar arbetsgivaravgift, löner och semesterersättning talar det för att ett 

arbetsförhållande föreligger, vilket sällan förekommer i Vegvesenets verksamhet. 

Situationen när en maskinarbetare lånas in och betalning då generellt sker med avtalat 

timarvode och efter timlistor och denne själv betalar sociala utgifter och skatter är dock 

utan tvivel ett uppdragsförhållande. Utredningen har vidare uttalat att en entreprenör är 

självständig på sådant sätt att den eller dess arbetstagare inte är att anse som arbetstagare 

hos staten.39 

I situationer där skadelidande är tredje man i förhållande till entreprenaden som utförs 

gäller att det antingen kan vara staten, entreprenören eller båda som är 

skadeståndsansvariga. Avgörande är omständigheterna under vilka skadan uppkommit. 

Väghållaren är ansvarig för skador som uppkommer till följd av anläggningens art, 

således anläggnings-, drift- eller underhållsverksamheten. I dessa fall skulle skadorna 

uppstått oavsett vem som utförde det aktuella arbetet och oaktsamhet hos entreprenören 

behöver inte visas för ansvar.   

Om en skadelidande väcker talan mot staten kan staten inte förutsätta att talan kan avvisas 

eller dylikt enbart på grunden att det är entreprenörens oaktsamhet som orsakat skadan. 

Det lämpligaste är då att staten kontaktar entreprenören för att se om denne är beredd att 

ta på sig ansvaret. Vidtar inte entreprenören åtgärder bör staten agera mot kravet och, om 

situation med utbetalning uppstår, utöva sin regressrätt mot entreprenören. Alternativt får 

staten driva talan mot entreprenören för att ansvaret slutligen ska hamna på rätt part.40 

Samma omstrukturering ägde rum i Norge 2003 som i Sverige avslutades 2009, nämligen 

att produktionsverksamheten övergick från att ha egen arbetskraft på vägarna till att 

uteslutande anlita privata entreprenörer för arbetet. Det påtalades i utredningen att 

Vegvesenet bär skadeståndsansvar i begränsade situationer, då oaktsamhet föreligger vid 

                                                           
39 Håndbok 081, s. 35f. och 61. 
40 A. a. s. 32f. 
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upphandlingen av entreprenören eller annan bristfällighet föreligger vid utförandet av 

riktlinjer, kontroller eller dylikt. Som grund för utredningen lades det faktum att 

Vegvesenet inte bär ansvar för entreprenörens oaktsamma skadevållande.41 

Sammanfattningsvis ansåg alltså den norska utredningen att Vegvesenet inte bar 

principalansvar för anlitade entreprenörer. 

I doktrin har uttalats att ansvar för självständiga uppdragstagare kan inträda när 

uppdragsgivarens egna arbetstagare har en skyldighet att utföra kontroll över 

uppdragstagaren så att denne inte orsakar skador för tredje man. Orsakas ändå skador kan 

ansvar eventuellt grundas på att de egna arbetstagarna inte uppfyllde sin kontrollplikt.42 

 

 

3.3 ”Non-delegable duties” 

 

3.3.1 ”Non-delegable duties” och närliggande principer 

Även om uppdragsgivaren inte bär principalansvar för en anlitad självständig företagare 

kan ansvar trots detta uppstå i vissa speciella situationer.  

Om det åligger uppdragsgivaren en preciserad förpliktelse enligt lag att utföra viss uppgift 

som krävs för att tillgodose allmän säkerhet kan uppdragsgivaren inte delegera ansvaret 

för uppgiften vidare. Som samlingsbegrepp för liknande förpliktelser används "non-

delegable duties". Det innebär att för den uppdragsgivare som har en förpliktelse som kan 

klassas som en "non-delegable duty" kvarstår alltid ansvaret för att förpliktelsen iakttas, 

även om uppdragsgivaren anlitar en uppdragstagare för utförandet. Om uppdragsgivaren 

anlitar en självständig entreprenör, för vilken uppdragsgivaren inte bär principalansvar, 

uppkommer alltså ändå ansvar för uppdragsgivaren om entreprenören inte iakttar 

förpliktelsen. Iakttar entreprenören däremot förpliktelsen men gör sig skyldig till 

oaktsamhet vid utförande av förpliktelsen lastas endast entreprenören och inte 

uppdragsgivaren.43 Ansvaret för en ”non-delegable duty” sträcker sig alltså inte lika långt 

som principalansvaret, där arbetsgivaren ansvarar även för arbetstagarens oaktsamma 

                                                           
41 Håndbok 081, s. 59f. 
42 Nygaard, Skade og ansvar, s. 250. 
43 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 158f. 
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handlingar. Samtidigt innebär principen om ”non-delegable duties” ett ansvar för 

självständiga medhjälpare som inte motsvaras i principalansvaret.  

I propositionen till nuvarande SkL lade skadeståndskommittén fram förslaget att införa 

en bestämmelse om ansvar för självständiga medhjälpare som liknade principen "non-

delegable duties". Förslaget utgick från principens formulering i vissa utländska system, 

en särskild förpliktelse vars fullgörande inte kan överlämnas till annan. Genom vissa 

ändringar av principen föreslogs att ansvar skulle uppkomma då förpliktelse var ålagd 

någon i särskild egenskap att vidta för att förebygga person- eller sakskada. Motivet 

bakom förslaget var att den som ålagts en sådan förpliktelse inte skulle kunna undkomma 

sin skyldighet genom att delegera ansvaret. Det ansågs rimligt i sådana situationer att 

ålägga parten starkare ansvarsregler än de som i övrigt förekommer i SkL.44  

Förslaget gick aldrig igenom då bestämmelsen i 3 kap. 1 § SkL om utökat principalansvar, 

som samtidigt infördes, ansågs tillräcklig och en lagstadgad bestämmelse av det slag som 

föreslagits medförde flera gränsdragnings- och tillämpningsproblem. Domstolarna gavs 

istället frihet att i praxis utveckla principalansvaret för självständiga medhjälpare i linje 

med förslaget, i de fall det kunde anses sakligt och rättspolitiskt motiverat. En sådan 

ordning sammanföll även med övriga nordiska lagar.45 

Räckvidden för principen om "non-delegable duties" är inte fastslagen. Bengtsson och 

Strömbäck menar att det bör vara tillräckligt att det föreligger en betydande skaderisk om 

förpliktelsen inte iakttas. En sådan situation där betydande skaderisk föreligger kan dock 

leda till ansvar även utan stöd i lag, om principen om strikt ansvar blir aktuell (se avsnitt 

3.4).46  

Karlgren är mer återhållsam i sin presentation av ”non-delegable duties”. Till att börja 

med går Karlgren in på att arbetstagarbegreppet inom principalansvarets ramar inte har 

utsträckts till att innefatta anlitade självständiga företagare, till exempel entreprenörer. 

Principen som härigenom uttrycks är att den självständiga företagaren som regel aldrig 

ska beaktas som arbetstagare. Detta gäller även om den självständige företagaren anlitats 

för att uppfylla skyddsföreskrifter för att förhindra sak- eller personskada som åligger 

arbetsgivaren genom lag eller författning. Exempel på sådan förpliktelse är regler 

                                                           
44 Prop. 1972:5 s. 220.  
45 A. prop. s. 221. 
46 Bengtsson och Strömbäck, Skadeståndslagen, s. 93. 
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meddelade i trafiksäkerhetshänseende; uppsättande av varningsskyltar, utförande av 

sandning eller skottning.47  

Vad som talar för ansvar för anlitade självständiga företagare är för det första 

skadeståndskommitténs förslag på lagregel i propositionen till SkL, som stadgade ett 

ansvar även för anlitade företagare för den som var förpliktad att vidta åtgärder för att 

förhindra sak- eller personskada.48 För det andra har praxis före nuvarande SkL gett visst 

stöd för att skyddsföreskrifter skulle särställas i ansvarshänseende. Det är dock oklart i 

vilken mån utgången i rättsfallen avgjorts på grund av sådana tankegångar. I exempelvis 

NJA 1941 s. 89, bensinstationsfallet, kan det kontraktsrättsliga förhållandet mellan 

parterna vara förklaringen till avgörandet (se avsnitt 3.3.2).49 Då rättspraxis medger ett 

ansvar för självständiga medhjälpare föreligger en form av strikt ansvar.50   

Ett annat argument för ansvar är att den som ålagts förpliktelse i lag kan anses genom 

förpliktelsen få en särskild relation i förhållande till skadelidande, vilket kan tala för en 

analog tillämpning av kontraktsrättsliga grundsatser. Inom kontraktsrätten kan en part i 

ett avtal inte frånsäga sig ansvar vid försumligt utförande av uppgiften med att denne 

delegerat fullgörandet till en självständig medhjälpare och därmed inte ansvarar för 

medhjälparens culpa.51  

Huvudregeln i kontraktsrättsliga förhållanden är att part ansvarar även för en självständig 

företagare samtidigt som huvudregeln i utomobligatoriska förhållanden är den motsatta. 

Gränsdragningen mellan kontraktsrättsligt och utomobligatoriskt förhållande kan ibland 

vara svår att göra. En förpliktelse kan anses ha en sådan inriktning mot allmänheten att 

det innebär en typ av skyddsregel till förmån för tredje man. Följden av en sådan 

förpliktelse blir att ansvaret utvidgas i enlighet med kontraktsrättsliga regler. Även om 

dessa aspekter i vissa fall tillmätts betydelse, främst vid produktansvar52, saknas tydlig 

och genomgående praxis.53 

Karlgren avslutar sin framställning i detta hänseende med att påpeka att domstolarna i 

propositionen till SkL gavs utrymme att vidareutveckla grundsatserna för ett mer utökat 

                                                           
47 Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 125. 
48 Se vidare om förslaget i prop. 1972:5 s. 220.  
49 Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 125.  
50 Karlgren, A.a. s. 176. 
51 Karlgren, A.a. s. 126.  
52 Jfr NJA 1986 s. 712. 
53 Karlgren, Produktansvaret, s. 77f.  
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ansvar än vad SkL ger stöd för. Genom detta föreligger därför enligt Karlgren ett 

vidsträckt område utanför SkL där strikt ansvar antingen åvilar eller kan ifrågasättas åvila 

en företagare eller annat ansvarssubjekt.54    

Ekstedt förtydligar att principen om ansvar vid ”non-delegable duties” endast medför 

ansvar för skada som står i direkt samband med förpliktelsen. Därav uppstår ansvar då 

förpliktelsen inte uppfylls. Om skada däremot uppstår till följd av entreprenörens vållande 

och har svagare samband med förpliktelsen ansvarar entreprenören för skadan till följd 

av vållandet och inte förpliktelseinnehavaren. Ekstedt grundar detta resonemang på NJA 

1947 s. 23, snöskottningsfallet (se avsnitt 3.2.2).55 

 

3.3.2 Praxis 

I praxis finns det ett fåtal fall där "non-delegable duties" har berörts. NJA 1941 s. 89, 

bensinsstationsfallet, rörde förpliktelse som ålagts ägaren till en bensinstation. 

Förpliktelsen iakttogs dock inte av en anställd hos den firma som hyrde bensinstationen, 

vilket resulterade i att en bil förstördes av brand. HD fastslog att förpliktelsen ålåg ägaren 

oavsett stationen var uthyrd eller inte, ägaren fick därför ersätta skadan. Det bör 

observeras att rättsfallet avgjordes innan principalansvaret i 3 kap. 1 § SkL infördes. Om 

3 kap. 1 § tillämpas aktualiseras inte "non-delegable duties".56 

I NJA 1947 s. 23, snöskottningsfallet, skadades en utomstående person av fallande is då 

snöskottning utfördes på en byggnad. Staden bar ansvar för att skottning utfördes genom 

gällande ordningsföreskrifter och hade anlitat självständig företagare för utförandet. Då 

skadan inte berodde på att förpliktelsen försummats utan på företagarens vårdslöshet vid 

utförandet ansågs staden inte bära skadeståndsansvar för skadan trots sina ålagda 

förpliktelser. 

Snörasfallet, NJA 1949 s. 704, innebar att snöras från en förening tillhörigt hustak 

medförde skada på tredje mans egendom. HD anförde att ”Det har ålegat föreningen 

såsom ägare av fastigheten att föranstalta om erforderlig snöskottning på taket, en 

förpliktelse som till sin natur är sådan att dess effektiva upprätthållande åvederbörande 

fastighetsägares sida är av synnerlig vikt med hänsyn till gatutrafikens säkerhet.” 

                                                           
54 Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 126.  
55 Ekstedt, Skadeståndsrätt, s. 67f.  
56 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 159. 
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Skottning hade inte skett innan skadetillfället. Att föreningen anlitat självständig 

medhjälpare att utföra skottning, och denna medhjälpare inspekterat och gjort 

bedömningen att åtgärd inte behövde vidtas då överhängande fara inte förelåg utan andra 

hustak behövde prioriteras, påverkade inte föreningens ansvar. HD anförde att utförandet 

av snöskottningen inte mött ”hinder av sådan betydenhet och allmängiltighet” att 

föreningen kan undkomma att svara för sin förpliktelse. Här är det dock främst culpa hos 

huvudmannen som aktualiseras, genom att denne inte på annat sätt såg till att skottningen 

utfördes, och inte ansvar för culpös medhjälpare. Argumenten kring skyddsregeln kan 

dock anses peka i riktning mot principen om ”non-delegable duties”.  

Karlgren har omnämnt ytterligare två fall som är av intresse för utomobligatoriskt 

skadestånd samt påpekat att för långtgående slutsatser dock inte bör dras från dem.57 I 

NJA 1950 s. 188 beslutade HD att kommunen inte fick åberopa en kommunalarbetarstrejk 

för att befria sig från sandningsskyldigheten, som inte utförts. Skyldigheter refererades 

till som betingande för gatutrafikens säkerhet. I NJA 1941 s. 94 ålades ett vägdistrikt 

ansvar för att ett vägbygge skulle vara tillräckligt säkert för normalt försiktiga trafikanter 

att färdas på, trots att arbetet avbrutits på grund av strejk.  

Väghållaransvar aktualiserades i NJA 1963 s. 415, schaktfallet, där staden hade upptagit 

ett schakt i vägbanan samt uppfört en brygga, på begäran av ett byggbolag, för 

lastbilstransporter över densamma. Skada inträffade då lastbil passerade bryggan. HD 

anförde att staden såsom väghållare hade skyldighet att anordna en brygga över schakten 

samt informera förare om att lastbilar endast kunde föras på bryggan över de bärande 

balkarna. Någon sådan information hade inte skett. HD anförde att även om, som staden 

hävdat, byggnadsbolaget åtagit sig att utföra lotsning över bryggan hade ingen 

omständighet framkommit som befriar staden från ansvar för försumligheten att 

informera vid överfart över bryggan. Staden blev skadeståndsskyldig för att tillräckliga 

säkerhetsåtgärder inte vidtagits. Värt att notera är att talan enbart riktades mot staden. 

I RFS 1984:22, varningsskyltfallet, hade grävarbete utförts vilket medfört nivåskillnad i 

vägbanan. Talan riktades mot det bolag som utfört byggarbetet för kommunens räkning. 

Skadelidande yrkade i TR och Svea HovR att "Bolaget har genom uppdrag från 

kommunen övertagit väghållarens skyldighet att hålla gatan i ett för samfärdseln 

tillfredsställande skick." Ingen invändning gjordes av bolaget och ingen av domstolarna 

                                                           
57 Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 176. 
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berörde detta i sina respektive domar. Svea HovR ålade bolaget ersättningsskyldighet på 

grund av att de varningsskyltar bolaget satt upp inte ansågs vara tillräcklig varning för 

den aktuella trafikfaran.  

 

3.3.3 Jämförelse med rättssituationen i Norge 

I norsk praxis förekommer ett fall där uppdragsgivaren ålades ansvar för en självständig 

entreprenörs vållande.58 Detta har motiverat att argumentera för ett uppdragsgivaransvar 

i fler fall, verksamhetens risk är ett argument som då används. Grunden till 

uppdragsgivaransvaret anses vara att vissa plikter inte med befriande verkan kan anlitas 

på självständiga uppdragstagare. Det är däremot oklart hur långt ett sådant ansvar kan 

sägas tillämpligt i norsk rätt.  

När ett generellt uppdragsgivaransvar inte kunnat åläggas har detta lösts genom att andra 

omständigheter ansetts medföra skadeståndsansvar på annan grund. Som exempel finns 

ett rättsfall59 där den väghållaransvarige kommunen anförtrott vägarbete åt en 

självständig entreprenör. Domstolen uttalade då att ansvaret för skada vållad tredje man 

vid entreprenörens utförande bör åvila entreprenören. Vidare sade domstolen att detta 

ansvar inte utan vidare kan överföras på uppdragsgivaren om inte denne till exempel givit 

speciella anvisningar i förhållande till metoden som brukats vid arbetet. Till slut hamnade 

ändå ansvaret på kommunen då kommunens kontrollant inte kontrollerat att ett aktuellt 

skydd använts.  

Ett tredje rättsfall60 motiverar statligt ansvar inom visst ansvarsområde. Vegvesenet hade 

anlitat en självständig entreprenör att utföra ett vägbygge och Vegvesenet hade även en 

egen kontrollant på platsen. Oavsett om oaktsamheten skulle tillräknas entreprenören 

eller kontrollanten ålades Vegvesenet ansvar. I domen uttalades att då arbetsgivaransvaret 

innefattar ansvar för anonyma och kumulerande fel och staten har erkänt ansvar för 

entreprenörens vållande, är utan betydelse vem som ska lastas för oaktsamheten. Trots 

statens erkännande kan uttalandet ges rättskällevärde då domstolen inte är bunden av 

liknande erkännanden.  

                                                           
58 Se vidare Rt. 1874 s. 145. 
59 Se vidare Rt. 1967 s. 597. 
60 Se vidare Rt. 2000 s. 253. 
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I doktrin har belysts ståndpunkten att det som framgår i förarbetet till norska 

skadeståndslagen ger uttryck för att statliga plikter ska anses vara ”non-delegable duties” 

förutom i speciella fall. Statsansvarsutredningen har även uttalat att enbart för att 

underhåll av det statliga vägnätet överlåts till självständiga entreprenörer medför det inte 

att underhållet upphör att vara en statlig angelägenhet.  

Det kan påstås finnas goda grunder för att överlåtande av skyldigheter som åligger staten 

inte ska föranleda omotiverade ersättningsrättsliga konsekvenser. Även om skadelidande 

visserligen kan rikta anspråk även mot entreprenören är det en mager tröst om 

entreprenören till exempel inte är anträffbar i Norge, saknar ekonomiska resurser eller 

dylikt. 

Vidare kan sägas att ägare av fast egendom eller en anläggning inte med ansvarsbefriande 

verkan kan delegera plikter som har med säkerheten av egendomen att göra. På samma 

sätt kan innehavaren av en verksamhet inte undkomma ansvar genom att överlåta farliga 

arbetsoperationer på självständig uppdragstagare. Det är dock oklart hur långt principen 

kan dras. Frågan ställs på sin spets om verksamheten inte kan anses vara en extraordinär 

risk, eftersom det icke lagstadgade strikta ansvaret då inte blir aktuellt, vilket oftast är 

fallet för underhållsåtgärder. Medborgarna har förväntningar på att sådan verksamhet 

bedrivs av det offentliga samt att skador till följd av verksamheten ersätts av det 

offentliga. Hur långt ansvaret de facto sträcker sig är dock inte klart.61   

 

 

3.4 Strikt ansvar 

 

3.4.1 Strikt ansvar och närliggande principer 

Argument som bör beaktas vid bedömningen av om strikt ansvar ska föreligga är främst 

av betydelse för uppsatsens tredje typfall, slåtter/röjning, och för att se om det medför 

skillnad vid diskussionen om Trafikverkets ansvar.  

Bengtsson menar att staten inte bör svara för entreprenörers vållande, i vart fall om inte 

riskerna för personskada eller stor sakskada är mycket påtagliga.62 Om en vägskylt satts 

                                                           
61 Hagstrøm & Stenvik, Erstatningsrett, s. 247-249. 
62 Bengtsson, Offentliga tjänster i civilrättsligt perspektiv, s. 180.  
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ut felaktigt av anlitad entreprenör svarar inte Trafikverket för det enligt SkL. Vidare 

uttrycker Bengtsson att försummelse vid utförande av väghållaransvaret anses vara brist 

i det allmännas service. Ansvar för Trafikverket kan därför möjligen uppstå enligt 

allmänna grundsatser om ansvar för självständig medhjälpares vållande. Dessa 

grundsatser bör gå särskilt långt gällande väghållarens skyldigheter mot trafikanterna.63   

Inom skadeståndsrätten finns det fler specialfall, förutom ”non-delegable duties”, som 

kan medföra ansvar för självständig företagare. Det motiveras bland annat av att den 

skadelidande ska ges ett tillräckligt skydd. Det förefaller inte lämpligt att uppdragsgivaren 

undkommer ansvar genom att hänvisa skadelidande till en mindre åtkomlig skadevållare 

eller att skadelidande ska stå risken att skadevållaren saknar ansvarsförsäkring. 

Skadelidande har inte möjlighet att tillvarata sina skyddsintressen i ett utomobligatoriskt 

förhållande, dock kan den som anlitar arbetskraft säkra sin regress genom att kräva att 

ansvarsförsäkring tecknas. Dessa argument är främst ekonomiska. Ur rättspolitisk 

synvinkel förefaller det dock inte helt lämpligt att ålägga liknande ansvar i alltför många 

situationer. Det är istället lämpligare att införa lagstadgat strikt ansvar än att utvidga 

begreppet anlitade företagare i SkL mer och mer. Rent strikt ansvar medför nämligen 

ansvar även för självständiga företagare.64 Sådant ansvar föreligger idag i flera specialfall 

exempelvis i 32 kap. MB. 

En annan metod att införa ansvar är så kallat presumtionsansvar. Istället för att den 

skadelidande ska bevisa culpa innebär presumtionsansvaret att bevisvärderingen är 

omkastad. Den som bedriver viss verksamhet presumeras varit försumlig och bär 

bevisbördan för att försumlighet inte föreligger. Presumtionsansvaret är alltså ett 

mellansteg mellan culpaansvar och strikt ansvar. Innan TSL trädde i kraft rådde 

presumtionsansvar för bilägare, men numera råder genom TSL ett strikt ansvar. 

Presumtionsansvaret vilar på samma motivering som det strikta ansvaret, nämligen att 

stärka skadelidandes ställning.65  

Strikt ansvar innebär att ansvar kan åläggas någon oberoende av vållande, baserat på 

vilket sätt skadan uppstått. Under de senare åren har flera mellanformer utvecklats mellan 

culpaansvar och strikt ansvar vilket suddat ut gränserna till viss del, exempel är alltså 

presumtionsansvaret samt principen om ”non-delegable duties”. Grunden till strikt ansvar 

                                                           
63 Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning I, s. 152.  
64 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 160f. 
65 Ekstedt, Skadeståndsrätt, s. 79f.  
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är att det rör sig om en farlig verksamhet som anses extraordinär, det vill säga ovanlig. 

Vidare ska faran som verksamheten innebär vara säregen, alltså högre än genomsnittet. 

Hellner anger biltrafiken som exempel för att pröva principen. I början på 1900-talet 

kunde biltrafiken framförallt anses extraordinär men även säregen. Däremot kan 

biltrafiken i dagens läge svårligen anses extraordinär samtidigt som den bör anses än mer 

farlig idag än i början på seklet. För att ålägga strikt ansvar på biltrafik måste därför 

principen modifieras och fokus läggas på farligheten i verksamheten. Det bör beaktas att 

gränsen till farlig verksamhet genom dessa argument riskerar att bli flytande. 

En allmän mening är att hög grad av fara oftast motiverar strikt ansvar. Desto högre faran 

är desto mer svårkontrollerad är den, riskerna med verksamheten blir svårare att 

behärska.66 Argument för strikt ansvar utifrån rekvisitet farlig verksamhet är att 

skadeståndet kan anses vara en kostnad förknippad med verksamheten och därför bör 

bäras av densamma. Däremot finns många argument emot just rekvisitet farlig 

verksamhet. Bland annat har påpekats att rekvisitet är för vagt för att självständigt kunna 

avgöra de flesta bedömningarna av strikt ansvar.67   

Tanken att kostnaden ska placeras inom verksamheten, som framhålls både vid 

principalansvar och strikt ansvar, kan i viss mån inte anses lika väl lämpad för offentlig 

verksamhet som privat. Privat verksamhet har ett vinstsyfte och det kan därför vara 

motiverat att sådan verksamhet också står för riskerna. Offentlig verksamhet drivs 

däremot av det allmännas intressen, vilket i motsats till vinstintresse kan anses vara ett 

argument för att begränsa ansvaret.68 Det går även att dra vissa jämförelser till vad som 

uttalades i propositionen till SkL vid införande av reglerna om skadeståndsansvar vid 

myndighetsutövning. I propositionen framställdes åsikten att allmänna brister i den 

offentliga förvaltningen inte motiverade ett obetingat ansvar. Vidare sades att 

allmänheten inte kan kräva absoluta garantier mot de ekonomiska följderna av sådana 

brister. De förluster för enskilda som därigenom uppkommer får ses som ett pris 

medborgarna får betala för den nytta de har av en verksamhet som ytterst syftar till att 

tillvarata deras egna intressen. Den enskilde medborgaren bör ta dessa skaderisker i 

beräkning.69 

                                                           
66 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 162-164. 
67 Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 182. 
68 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 345f. 
69 Prop. 1972:5 s. 326. 
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Ett annat argument som anförts för att ålägga strikt ansvar på vissa områden har varit att 

det där är särdeles osäkert vad som anses vara en vårdslös handling. Andersson pekar på 

de gemensamma drag som finns mellan culpabegreppet och begreppet strikt ansvar, 

nämligen att båda begreppen faller inom ramen för skadeståndsrättens riskresonemang. 

Både culpa och strikt ansvar innebär en diskussion och en legitimering av en viss 

riskfördelning.70 

I samband med detta bör beaktas argumenten för att ålägga strikt ansvar utan stöd i lag. 

Trots omfattande rättspraxis är det oklart vad som faktiskt avgör. Åsikterna i doktrin såväl 

som hos de dömande myndigheterna spretar. Karlgren menar att skadeståndsrätten söker 

sig mot allt mer objektiva grunder genom bland annat risköverväganden. En metod 

domstolarna använt sig av då strikt ansvar inte förelegat är att skapa så kallad fingerad 

culpa. Det innebär att domstolen väljer att klassa ett handlande eller en underlåtenhet som 

culpöst, trots att endast svaga grunder finns för sådan klassificering. Oavsett om ett i sig, 

utifrån gällande regler och moral, acceptabelt agerande är aktuellt har ett strikt ansvar 

ansetts påkallat, ofta på grund av riskhänsyn.71  

Andersson har utifrån kriterier utvecklade i praxis, speciellt NJA 1991 s. 720, 

varmvattenledningsfallet, gjort en framställning på åtta kriterier som kan motivera strikt 

ansvar i det enskilda fallet. Riskens art, ”riskfakta”, utgör det första kriteriet och fokus 

ligger på ett oundvikligt realiserande av risken på lång sikt. Efterföljande kriterium 

benämner Andersson ”skadefakta”, vilket syftar till skadans art och att den risk som först 

konstaterades kan leda till allvarliga skador. Det tredje kriteriet är en ”laganalogi” som 

kopplar den uppkomna skadesituationen till närliggande skadesituationer för vilka ett 

lagstadgat strikt ansvar redan finns.  

Svårare blir att generellt kunna tillämpa det fjärde kriteriet som berör 

kontraktsförhållande mellan parterna, enligt Andersson kan detta argument komma att bli 

överflödigt i en eventuell framtida kriterierram för strikt ansvar. Har den part som orsakat 

skadan en monopolställning utgör det enligt det femte kriteriet, ”monopolargument”, en 

anledning att skärpa kraven då en sådan position ofta innebär att den skadelidande inte 

hade möjlighet att välja något annat.  

                                                           
70 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 65 och 302.  
71 Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 170f. 
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Det sjätte kriteriet är ”allmänna rättsekonomiargument” vilket innebär argument för 

rimlig kostnadsplacering i skadesituationen. ”Särskilda rättsekonomiargument” utgör det 

sjunde kriteriet och innefattar försäkringsargument och dylikt som inte platsar under det 

sjätte kriteriet. Det sista kriteriet är ”preventionsargument”, som normalt har en given 

plats i skadeståndsrättsliga sammanhang. Skadeståndsansvaret syftar till att medföra en 

skadeförebyggande funktion. Andersson menar dock att de skadeförebyggande 

argumenten kan medföra en konflikt med samhällsproduktivitet och effektivitet. Därför 

förefaller argumenten kring de riskspecificerande punkterna mer givande i diskussionen 

om strikt ansvar ska föreligga eller inte.72  

Strikt ansvar idag är enligt Andersson en riskfördelningslära. De ovan framställda 

kriterierna är endast menade att vara eventuell ledning vid framtida fall av strikt ansvar, 

eftersom punkterna framtagna från varmvattenledningsfallet är anpassade till just den, 

och liknande situationer. Kriterier som är anpassade till andra situationer behöver 

fortfarande formuleras inom den svenska rättsläran.73   

När en skadelidande har möjlighet att åberopa rätt till skadestånd baserat på en regel om 

strikt ansvar saknar den skadelidande generellt anledning till att istället åberopa 

skadestånd med grund i culpaansvaret, inklusive principalansvaret, enligt SkL. Det strikta 

ansvaret är ofta mer förmånligt samt speciellt mer processekonomiskt.74   

 

3.4.2 Jämförelse med rättssituationen i Norge 

Norsk rätt erkänner fler möjligheter till strikt ansvar än svensk rätt, som endast medgett 

strikt ansvar i vissa typsituationer. I norsk doktrin och praxis har riktlinjer utarbetats som 

vid tillämpning på ett enskilt fall kan medge strikt ansvar.75  

På 1950-talet hävdades att väghållaren borde bära strikt ansvar, utan stöd i lag, för skador 

orsakade på fordon på grund av vägens tillstånd. Bakgrunden till detta var att det ansågs 

lämpligare att ålägga ansvaret på väghållaren som uppbar anslag än att den enskilde 

trafikanten skulle bära skadekostnaderna. Det var vidare omöjligt för den enskilde att 

                                                           
72 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 315-320. 
73 Andersson, A.a. s. 337. 
74 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 173.  
75 Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, s. 305f. 
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förete bevisning för statens oaktsamhet. Väghållarens utgångspunkt har däremot varit att 

anslaget avsetts för att hålla vägarna i farbart skick. 

I den norska utredningen uttalades gällande strikt ansvar att det är knutet till en viss 

verksamhet samt att risken som verksamheten innebär måste vara varaktig, typisk och 

extraordinär. I några norska rättsfall har hävdats att väghållaren bär ett strikt ansvar, dock 

har det aldrig ålagts väghållaren ett sådant ansvar i praxis. Enligt utredningen är 

anledningen till att väghållaren inte ålagts ett strikt ansvar att det i varje enskild situation 

måste utredas om skaderisken varit större än trafikanten bör tåla. Om bedömningen leder 

till att risken varit större kan ansvar för väghållaren åligga på vanlig skadeståndsrättslig 

grund. Att ålägga väghållaren strikt ansvar behövs därför inte. Eftersom det alltid är 

förknippat med viss risk att färdas i bil och den nuvarande regleringen föreskriver 

ansvarsförsäkring på motorfordon förefaller detta rimligt.76  

Nygaard vinklar argumentationen åt ett annat håll. Generellt bör gälla som utgångspunkt 

att uppdragsgivaren har en skyldighet som åligger denne. När uppdragsgivaren sedan 

lägger över uppgiften på en uppdragstagare är frågan om inte uppdragsgivaren bör 

åläggas strikt ansvar. I förarbeten till norska skadeståndslagen och införandet av 

principalansvaret uttalade departementschefen att staten går fri om den upprättat en 

försvarlig ordning genom uppdragstagaren. Tanken är att överföring av uppdraget inte får 

medföra att den skadelidande hamnar i sämre position. Det innebär inte nödvändigtvis att 

uppdragsgivaren ska åläggas ett strikt ansvar. Om uppdragstagaren såväl 

verksamhetsmässigt som ekonomiskt är lika kvalificerad som uppdragsgivaren har 

skadelidandes situation inte försämrats. Det kan dock vara svårt att skilja dessa situationer 

från sådana då skadelidandes situation faktiskt försämras. Kravet på uppdragsgivarens 

kontroll kan bli så strängt att det liknar fingerad culpa och därigenom uppstår i det 

närmaste ett strikt ansvar.77 

 

 

 

                                                           
76 Håndbok 081, s. 58 och 66. 
77 Nygaard, Skade og ansvar, s. 251. 
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3.5 Trafikskadelagen 

 

3.5.1 Trafikskadelagens tillämpning 

För utförandet av väghållaransvaret används ofta fordon av olika slag. Slåttermaskiner, 

plogbilar, väghyvlar, sopmaskiner, snabellagare och tjänstebilar är ute på vägarna i syfte 

att uppfylla väghållaransvaret. Det händer att skador inträffar på tredje mans fordon 

genom kollision eller påbackning av något av dessa fordon. Skador inträffar också till 

följd av stensprut eller annat stänk från arbetsfordon. Skadelidande kan vara berättigad 

till ersättning enligt TSL, men kan välja om TSL eller SkL ska tillämpas enligt 18 § TSL. 

Frågan är hur tillämpning av TSL påverkar bedömningen av Trafikverkets ansvar.  

Biltrafik har alltid ansetts utgöra farlig verksamhet och regleringen har enbart blivit 

striktare genom införandet av TSL. Genom TSL berättigas skadelidande part inte till 

skadestånd utan till så kallad trafikskadeersättning, vilket kan jämställas med skadestånd. 

TSL föreskriver krav på att samtliga fordon som innefattas i lagen ska vara 

trafikförsäkrade. Det är genom dessa försäkringar som trafikskadeersättningen 

utbetalas.78 

TSL berättigar ersättning för person- och sakskador ”i följd av fordonstrafik”. Begreppet 

har i praxis getts vidsträckt tolkning och innebär att det måste finnas ett tillräckligt 

orsakssamband mellan skadan och trafiken.79 Enligt 10 § 1 st. TSL utgår ersättning för 

personskador ur fordonets egen trafikförsäkring oberoende av vem som vållat skadan. För 

sakskador gäller tvärtemot enligt 2 st. att skador på fordonet inte utgår ur den egna 

trafikförsäkringen. Vid kollisioner kan ersättning däremot utgå från det andra fordonets 

trafikförsäkring. Om det egna fordonet befunnit sig i trafik krävs vållande eller 

bristfällighet hos det andra fordonet för att ersättning ur dennes trafikförsäkring ska utgå. 

Det krävs dock inte att fordonen vidrört varandra för bestämmelsens tillämplighet, 

däremot ska adekvat kausalitet föreligga mellan vållandet och skadan. Vid 

vållandebedömningen ska inte subjektiva faktorer vägas in utan bedömningen görs på 

objektiv grund. Har skadan inträffat på ett stillastående fordon eller på annan egendom 

som inte varit i trafik gäller däremot enligt 11 § TSL strikt ansvar för ersättning ur det 

                                                           
78 Ekstedt, Skadeståndsrätt, s. 80f. 
79 Ekstedt, A.a. s. 81f. 
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orsakande fordonets försäkring.80 Eftersom vållande inte behöver utredas blir 

skaderegleringen förenklad.81 

Vid tolkningen av om en situation faller inom begreppet ”i följd av trafik” bör lagens 

syfte beaktas, nämligen att trafikskadeersättningen ska vara ett skydd för de som lider 

skada mot de särskilda risker som trafiken innebär. Det strikta ansvar som åligger 

trafikförsäkringen motiveras endast då skadan har inträffat till följd av den speciella risk 

som trafiken innebär.82 Begreppet trafik anses uppfyllt när fordonet kommit i rörelse, 

skada till följd av rörelsen är skada till följd av trafik. För att erforderlig rörelse ska 

föreligga krävs inte att motorn ska ha startats utan det räcker att fordonet rör sig på grund 

av sin egen tyngd, exempelvis kommer i rullning. Även skada i samband med ett 

stillastående fordon som används för sitt ändamål faller inom begreppet. 

Sammanfattningsvis har framhållits att skada i följd av trafik föreligger om skadan 

uppkommit i samband med en åtgärd som är en ”naturlig del i fordonets nyttjande för sitt 

ändamål”.83 Det ska också föreligga ett orsakssamband mellan skadan och trafiken. I 

praxis tolkas även detta krav liberalt, vilket kan bero på det faktum att det är en försäkring 

som ersätter skadan.84 Tillräckligt orsakssamband ansågs föreligga i RH 2013:64, 

stockfallet. En skogsmaskin färdades över en bro som föraren konstruerat av stockar 

varpå stockarna flöt iväg och orsakade skada, strikt ansvar enligt 11 § 1 st. TSL bedömdes 

tillämpligt. 

Huvudsyftet med TSL är att fordonsägarna ska bära väsentlig del av kostnaderna vid 

trafikskador. En skadelidande med rätt till trafikskadeersättning kan emellertid välja 

mellan att åberopa sin rätt enligt TSL eller den rätt till ersättning som uppkommer genom 

skadeståndsreglerna. De allmänna grundsatserna om principalansvar eller culparegeln 

kan således åberopas även av den som har rätt till ersättning enligt TSL.85 Tillämpas TSL 

föreligger inte principalansvar för föraren, 3 kap. 8 § SkL. Bestämmelsen har principiellt 

liten betydelse då ersättning i dessa fall utgår ur trafikförsäkringen.86 Betalningsansvaret 

ligger enligt TSL på försäkringen, vilket innebär att även om skadelidande kräver 

                                                           
80 Prop. 1975/76:15 s. 113f. 
81 A. prop. s. 75. 
82 Strömbäck m.fl., Trafikskadelagen, s. 40. 
83 Strömbäck m.fl., A.a. s. 42f. 
84 Strömbäck m.fl., A.a. s. 43f. 
85 Prop. 1972:5 s. 546. 
86 Ekstedt, Skadeståndsrätt, s. 81. 
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entreprenören, såsom ägare, på ersättning enligt SkL kan entreprenören få tillbaka 

utbetalat skadestånd genom försäkringen.87  

Om TSL eller SkL ska tillämpas varierar också beroende på om det till Trafikverket eller 

Trafikverkets entreprenör tillhörande fordonet omfattas av TSL eller inte. Är det en vanlig 

bil, såsom ett tjänstefordon, innefattas den i TSL som ett motordrivet fordon. 

Motorredskap undantas från TSL, om de har en vikt på högst 2 000 kg och i huvudsak är 

inrättade som arbetsredskap. Exakt vilka motorredskap som faller utanför är inte helt 

klart. I propositionen till TSL anges att det finns flera fordon som står på gränsen mellan 

motorredskap och motordrivna fordon. Ett exempel är hjullastare, vilket dock i NJA 1973 

s. 100 bedömdes innefattas i bilansvarighetslagen, som gällde innan TSL trädde i kraft.88 

Undantaget för motorredskap medför ett behov att avgöra omfattningen av 

registreringsplikten i VtrR, vilket är av betydelse för TSL:s försäkringsplikt. 

Klassificeringen av motorredskap enligt VtrR reflekterar en bedömning av fordonens 

trafikfarlighet. Framförallt utgör fordonets hastighet och användningsområde centrala 

riskfaktorer. Bedöms fordonet som mindre riskabelt föreligger inte försäkringsplikt, som 

exempel kan nämnas ett fordon som endast brukas inom begränsat arbetsområde och 

färdas i låg hastighet. Motorredskap kan anses som motorfordon vid beaktande av 

fordonets huvudsakliga ändamål, här avses fordon med väsentlig transportfunktion såsom 

hjullastare.89  

Staten är inte skyldig att hålla trafikförsäkring på sina fordon, 3 § TSL. Idag utförs i 

princip allt vägarbete med fordon ägda av entreprenörerna, vilka har skyldighet att ha 

trafikförsäkring på sina fordon, förutsatt att de faller inom TSL:s tillämpningsområde. I 

praktiken används ofta lastbilar och traktorer vid utförande av arbete på väg. De flesta, 

om inte samtliga, av entreprenörernas fordon är idag registrerade och försäkrade. 

 

3.5.2 Praxis 

Rättsfall som behandlar vägarbetsfordon i TSL:s mening är knapert, men med generös 

tolkning kan viss ledning hittas. I NJA 1987 s. 749, hjullastarfallet, hade en kollision 

inträffat mellan en buss och en hjullastare. Föraren till hjullastaren var ensamt ansvarig 

för vållande av skadan. Parterna utformade sin talan som om hjullastaren inte innefattades 

                                                           
87 Strömbäck m.fl., Trafikskadelagen, s. 20.  
88 Prop. 1975/76:15 s. 269. 
89 Strömbäck m.fl., Trafikskadelagen, s. 36f. 



39 

 

i TSL, prövning i denna sak vidtogs därför aldrig av domstolen. Skadeståndet utbetalades 

med SkL som grund. Biltrafik anses enligt TSL vara farlig verksamhet. Skadas en bil av 

exempelvis en cykel, som inte anses vara lika farlig, bör jämkning ske enligt TSL. HD 

bedömde att hjullastare på grund av storlek och tyngd under färd på väg utgör en 

beaktansvärd trafikrisk. Parallell drogs också till NJA 1973 s. 100 och till propositionen 

där det anges att bland annat hjullastare står på gränsen mellan motorredskap och andra 

motordrivna fordon. Utifrån detta ansågs skadeståndet inte helt kunna tas bort men 

jämkades ned enligt TSL:s jämkningsregel.  

I RH 1992:38, väghyvelsfallet, inträffade en kollision mellan lastbil och väghyvel, som 

utförde vägarbete. Vid skadetillfället färdades fordonen mot varandra på var sin sida av 

vägen. Väghyveln vidtog en manöver som medförde att dess frontblad hamnade i 

lastbilens körfält, varpå lastbilen körde på frontbladet och skadades. Utgången blev att 

föraren av väghyveln ansågs agerat oaktsamt och bolaget som ägde väghyveln fick 

ansvara för kostnaden enligt SkL. Skadeståndet jämkades bland annat på grund av att 

lastbilen bedömdes mer trafikfarlig än väghyveln.  

 

 

4 Väghållaransvaret utifrån typfall 

 

 

4.1 Inledning väghållaransvaret 

 

För att kunna utreda Trafikverkets ansvar för anlitade entreprenörer i 

väghållaransvarssituationer kommer väghållaransvarets grundstrukturer övergripande 

genomgås under denna punkt och sedan mer ingående under respektive typfall.  

Trafikverket har ansvar för att trygga vägtransportsystemets tillgänglighet, tillgodose 

medborgarnas transportbehov samt arbeta för ett effektivt och framkomligt 

vägtransportsystem. En del av detta ansvar är väghållaransvaret.90 För all väghållning 

                                                           
90 Prop. 1995/96:131 s. 6.  
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gäller det grundläggande kravet att beakta och ta hänsyn till enskilda och allmänna 

intressen. Här innefattas trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kulturmiljö, 4 § 

VägL.91  

Alltjämt eftersträvas förbättring av väg- och trafikmiljö och en standardhöjning av 

vägnätet, inte minst för att öka trafiksäkerheten. Skyldigheten för väghållaren att 

tillgodose trafiksäkerhet samt behålla vägen i tillfredsställande skick framgår av 4 och 26 

§§ VägL. I 4 § VägL tydliggörs att i väghållning innefattas byggande och drift av väg. I 

5 § framgår att det är staten som är väghållare för allmänna vägar och i 6 § att Trafikverket 

ansvarar för väghållningen för statens räkning. Byggande av väg definieras i 10 § VägL 

och drift av väg i 26 § VägL, se mer om detta under respektive typfall. Att Trafikverket 

har en skyldighet att ansvara för byggande och drift av statliga vägar framgår också i 1 § 

förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket. VägL kompletteras av VF. I 

VägL rör bestämmelserna handläggning av vägfrågor medan föreskrifterna om 

tillämpningen av bestämmelserna hittas i VF.92  

Väghållaransvaret innebär övergripande att Trafikverket som beställare ska utveckla och 

förvalta det statliga vägnätet genom projektering, byggande och drift av vägar.93 Som 

samhället ser ut idag finns ett avsevärt behov av effektivt trafiksäkerhetsarbete för 

trygghet vid färd på vägarna. Väghållaransvaret innefattar inte enbart uppgifter som syftar 

till vägens egenskaper utan allt fler uppgifter i väghållaransvaret motiveras av 

trafiksäkerhetsaspekter.94  

Det saknas fullt utredande praxis om väghållaransvaret. Rättsfallen som presenteras 

nedan berör situationer där HD uttryckt ett ansvar för väghållaren.  

 

4.1.1 NJA 1990 s. 569 – Gropfallet  

Skadeståndstalan väcktes mot staten för skada till följd av grop som uppstått i vägbanan 

vid vägarbete. HD uttalade i domen att Vägverket, i sin egenskap av väghållare, ansvarar 

för vägarbetet. Det åligger vidare Vägverket att vidta tillräckliga åtgärder för att 

förebygga olyckor.  

                                                           
91 Sveriges kommuner och landsting, Väghållningens juridik, s. 13. 
92 Prop. 1971:123 s. 110 och 112. 
93 A. prop. s. 23. 
94 Prop. 1992/93:2 s. 10f. 
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Skyldigheten att vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga olyckor kopplas till det 

lagstadgade ansvaret i VägL. Det kan därför vara en riktlinje vid bedömningen av 

väghållaransvarets betydelse. Endast viss relevans kan dock knytas till uttalandet i fallet 

om Vägverkets ansvar såsom väghållare eftersom Vägverket, genom Vägverket 

Produktion, vid denna tidpunkt enbart hade egen personal som utförde vägarbeten.  

 

4.1.2 NJA 2004 s. 566 – Drivmedelsfallet 

Vid en trafikolycka läckte drivmedel ut på vägbanan vilken av trafiksäkerhets- och 

miljöskäl sanerades av Vägverkets driftentreprenör. Vägverket ersatte entreprenören för 

dessa tjänster.  

HD:s majoritet gjorde bedömningen att Vägverket saknade rätt till skadestånd från 

bilföraren. Väghållaransvaret i 26 § VägL bedömdes innefatta en skyldighet att vidta 

sådana åtgärder av skyddskaraktär som normalt ankommer på väghållaren efter en 

trafikolycka. Det har ansetts lämpligt att det allmänna ska stå kostnaden för åtgärder 

vidtagna av offentligt finansierade samhälleliga skyddsinrättningar, 

begränsningsprincipen. Principen bedömdes alltså ha tillämplighet även gällande 

trafikskadeersättning och oavsett om trafikanter förfarit oaktsamt eller inte.  

Andersson poängterar det faktum att HD lät begränsningsprincipen gå före syftet med 

TSL, att trafiken ska bära sina kostnader. Enligt Andersson är denna övervägning lämplig 

då ett rättssystem där trafikskadeförsäkringen får bära största andelen skador, även skador 

för det allmänna, skulle medföra alltför höga kostnader på trafikförsäkringen. Samtidigt 

utgörs skattebetalare och bilägare i stort av samma kollektiv, varför kostnaden i princip 

hamnar på individerna till slut i alla fall.95  

Åtgärder av skyddskaraktär åligger således väghållaren som ett ansvar mot allmänheten 

oberoende av hur situationen uppkommit. Paralleller kan eventuellt dras mellan dessa 

åtgärder och principen om ”non-delegable duties” (se avsnitt 4.2.3.2). 

 

                                                           
95 Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten, s. 291f.  
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4.1.3 NJA 2011 s. 331 I och II – Bro- och skyltfallet  

I) En olycka med flera inblandade bilar orsakade omfattande skador på en Vägverket 

tillhörig vägbro. Vägverket reparerade skadorna med grund i skyldigheten i 26 § VägL. 

HD uttalade att syftet med TSL är att kostnaderna för fordonsolyckor i så stor mån som 

möjligt ska bäras av fordonsägarna. Skyddsåtgärder som väghållaren är skyldig att vidta 

medför dock begränsad rätt för väghållaren att få skadestånd, begränsningsprincipen.96 

Här innefattas att sanera vägbanan från drivmedel, röja en olycksplats, stänga av en väg, 

leda om trafiken eller sätta upp tillfälliga vägmärken.  

Reparationer och dylikt som inte är en direkt följd av vidtagna skyddsåtgärder, som det 

allmänna är skyldiga att vidta, bör dock vara ersättningsberättigade enligt 11 § TSL. 

Väghållaren har därför rätt till ersättning för skadad eller förstörd egendom eller 

anordning som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande. Som 

exempel nämndes vägskyltar, bro, refug, lyktstolpe och vägbana. Ersättning för 

reparation av broarna utgick därför till Trafikverket.   

II) HD bedömde i fallet, på samma grunder som i I, att byte av ett skadat vägmärke inte 

anses utgöra en sådan skyddsåtgärd som åligger väghållaren. Detta gäller oavsett syfte 

och funktion hos det aktuella vägmärket. Kommunen, som var väghållare i fallet, fick 

ersättning enligt TSL för sakskada. 

Vid tolkning av detta fall har Andersson anfört att begränsningsprincipen av 

skadevållarens ansvar enbart gäller ”sådana skyddsåtgärder som principiellt åligger 

väghållaren”. HD uttalar att syftet med åtgärderna ska vara att ”mildra de direkta 

följderna av en trafikolycka” eller att ”förhindra nya olyckor på grund av den riskökning 

som trafikolyckan inneburit”. Andersson menar att det således inte räcker att det allmänna 

har en åtgärdsplikt utan plikten måste preciseras genom en beskriven åtgärdsnatur som 

kompletteras av ett åtgärdssyfte för att begränsningsprincipen ska tillämpas. 

Åtgärdssyftet förefaller medföra ett omedelbarhetskrav, som innefattar akuta åtgärder för 

att undanröja risken för trafiksäkerheten. Utanför principens tillämpningsområde beaktas 

staten enbart som en skadelidande. 

Det är analysen av lagens innehåll angående skyldigheten som är av relevans. I det första 

fallet avsåg inte kostnaderna någon skyddsåtgärd. I det andra fallet kunde däremot 

                                                           
96 Jfr principen från NJA 2004 s. 566.  
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åtgärdens syfte diskuteras, då ett vägmärke i alla fall till viss del bör anses bidra till 

trafiksäkerheten. Skadeståndsrätten bedömer riskfördelningen mellan skadevållaren och 

skadelidande. I vissa fall, exempelvis när det föreligger en pliktsituation, kan det anses 

motiverat att skadelidande bär risken. Den generella existensen av väghållaransvaret är 

däremot inte en sådan åtgärd att den i sig innefattas i begreppet skyddsåtgärder.97  

 

 

4.2 Drift av vägnätet 

 

4.2.1 Mer om drift 

Driftentreprenörer upphandlas för ett speciellt driftområde och ansvarar för driften av 

samtliga statliga vägar inom det området. I begreppet drift innefattas renhållning, 

upprättande, ombyggnad och drift av anordningar som tillhör vägen, däribland dike, slänt, 

belysning och parkeringsplatser. Innebörden av drift av väg framgår i 26 § 1 st. VägL, 

där det anges att ”Väg ska hållas i ett för samfärdseln tillfredsställande skick genom 

underhåll, reparation och andra åtgärder.” I den benämning begreppet underhåll 

används i VägL betyder det att löpande vidmakthålla vägens skick. Exempel på sådana 

åtgärder är jämnande av vägbanan, påförande av väghållningsämnen, dikesrensning, 

underhåll av bro samt ombyggnad av trumma. Även uppsättning av vägmärken, 

skyddsvärn eller dylikt innefattas i begreppet underhåll av väg. Vidtas åtgärden i samband 

med vägens byggande anses den dock inte utgöra underhåll utan ha samband med 

vägbygget istället.98  

I 26 § 2 st. VägL framgår att den del av driften som innebär renhållning ska utföras så att 

vägområdet är i sådant skick som tillgodoser sanitära hänsyn och trevnadshänsyn. Till 

renhållning innefattas enligt motiven sopning av vägbanan, bortförande av nedskräpande 

föremål och sand som lagts ut för att motverka halka, skötsel av rännstensbrunn och så 

vidare.99 

                                                           
97 Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten, s. 306-311. 
98 Prop. 1971:123 s. 165 och 172.  
99 A. prop. s. 166 och 171. 
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Möjligheten att besluta om inskränkningar i skyldigheten att utföra driftåtgärder i 26 § 3 

st. VägL förutsätter att det inte påverkar trafiksäkerheten.100  

Vilket behov det finns för drift av väg avgörs med grund i de krav som 

samhällsutvecklingen ställer på vägstandard. De driftåtgärder som behöver vidtas för att 

uppfylla kraven i VägL specificeras till viss del i motiven till VägL. Samtidigt anges att 

föreskrifter ska meddelas för mer precisa driftåtgärder, eftersom den snabba tekniska 

utvecklingen kan medföra att i lag preciserade åtgärder blir otidsenliga.101 Vidare 

specifikationer av vad väghållaransvaret för drift av väg innebär förekommer därför i 5 

kap. 1 § VF. Åtgärderna ställs där upp utefter fem punkter; servicearbeten, 

underhållsarbeten, förbättringsarbeten, renhållning och andra åtgärder för att hålla vägen 

i ett för samfärdseln tillfredsställande skick. De specifikationer som anges i VF är relativt 

tydliga i sin utformning och ger fyra huvudkategorier för driftansvaret. Bestämmelsen 

lämnar samtidigt öppet för att fler åtgärder kan anses innefattas i driften genom den 

generella formuleringen i p. 5.  

Väghållaransvaret i VägL kompletteras också av andra lagar och föreskrifter. En lag värd 

att nämnas är VsL102. Lagen tillämpas enligt 2 § på vägar och vägprojekt som ingår i 

TEN-T-vägnätet i Sverige.103 Syftet med lagen är enligt 1 § VsL att öka trafiksäkerheten 

genom att garantera att vägen håller en tillfredsställande säkerhetsstandard. Väghållaren 

åläggs i VsL bland annat en skyldighet att löpande utföra säkerhetsinspektioner av 

vägarna, för att kartlägga vägarnas säkerhetsstandard samt planera nödvändiga åtgärder 

för att öka säkerheten på vägen, 8 § VsL.104    

De driftåtgärder som specificeras i VägL, VF och VsL är skyldigheter som åligger 

väghållaren, i detta fall Trafikverket, och som verket anförtror till anlitade entreprenörer. 

I avtal med driftentreprenörer ingår SBV:n, eller tidigare upplaga, där entreprenörens 

skyldigheter för driften av vägen och det löpande underhållet specificeras. Att beakta 

SBV:n kan ge en breddad uppfattning av vad som ingår i driftskyldigheterna för 

väghållaren och komplettera punkterna i VF. Eventuellt kan även skyldigheterna i SBV:n 

                                                           
100 Prop. 1971:123 s. 173. 
101 A. prop. s. 112 och 171. 
102 Lagen bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars 

säkerhet som antogs den 19 november 2008. Se vidare Prop. 2009/10:230 s. 11.  
103 I Prop. 2009/10:230 s. 12 anges vilka vägar som innefattas i TEN-T-vägnätet; E4, E6, E10, E14, E18, 

E20 delen Örebro-Stockholm och delen Göteborg-riksgränsen på Öresundsbron, E22, E65, E45 delen 

Göteborg-Gällivare/Malmberget samt väg 40. 
104 Prop. 2009/10:230 s. 38. 
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underlätta bedömningen av åtgärdernas syfte och därav bedömningen av Trafikverkets 

ansvar för åtgärderna.  

I SBV:n anges att vägar inom det statliga vägnätet klassificeras beroende på vägens ÅDT. 

Utifrån vägklasserna gäller varierande krav på underhåll. En tydlig skillnad syns till 

exempel i inspektionsintervallet för vägarna. På vägar klass 1 där flest bilar färdas ska 

vägarna inspekteras tre gånger per vecka. Intervallet mellan inspektionerna ökar sedan 

successivt till två gånger per vecka för klass 2 vägar, en gång per vecka för klass 3 vägar 

och slutligen anges att vägar klass 4 och 5 ska inspekteras vart 14:e dygn, vilket framgår 

av SBV:n p. 80 Allmänt. För varje driftområde som upphandlas anges vägklass för 

samtliga vägar inom området. Inspektionsintervallet är enligt SBV:n fastställt som ett 

minimikrav för att säkerställa den standard som anges i varje åtgärdskrav.   

Entreprenören ska enligt SBV:n p. 80 Allmänt inspektera vägnätet samt byggnadsverk, 

signalanordningar, belysning med mera. Föreligger en brist som påverkar 

framkomligheten på vägen ska detta rapporteras till Trafikverket, som då kan varna 

trafikanterna. För brister i vägen ska åtgärd ha påbörjats inom en viss angiven tidsperiod 

som varierar beroende på vägklass samt bristens inverkan på exempelvis trafiksäkerhet. 

Några fler exempel på de driftåtgärder som anges i SBV:n är kravet i p. 82.1 att vägen 

ska vara framkomlig för vissa fordon. I p. 82.2  anges som standardkrav att vägområdet 

ska vara fritt från fysiska hinder som kan påverka framkomligheten eller trafiksäkerheten 

negativt. Det anges vidare i p. 82.51 att vägarna ska vara fria från material som kan orsaka 

halka eller stenskott och i p. 82.52 anges mått för hur stora hål det får finnas på vägarna 

innan de lagas. Tillåten storlek på hål varierar beroende på vägklass, större hål tillåts på 

mindre vägar. Det finns vidare bestämmelser för grusvägar, avvattning, dikesrensning, 

ytbehandling, vägutrustning och andra åtgärder. 

 

4.2.2 Vinterväghållning  

Vad som åligger väghållaren under vinterhalvåret skiljer sig till viss del från underhållet 

övrig tid på året. Snöröjning och halkbekämpning är exempel på sådana åtgärder. Även 

om vinterväghållning inte anges specifikt i 26 § VägL innefattas det i kravet att vägen ska 

hållas i ett för samfärdseln tillfredsställande skick. Kravet medför, förutom att plogning 

av vägbanan ska utföras, bland annat att övergångsställen samt gång- och cykelbanor ska 
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hållas fria från snö och snövallar, så snart det är möjligt med hänsyn till väghållarens 

resurser.105  

I 5 kap. 1 § p. 1 VF anges snöplogning och halkbekämpning som servicearbeten som 

säkerställer trafikens framkomlighet. Mer specifika krav än så föreskrivs inte. I SBV:n 

finns däremot i p. 81 en sektion enbart med krav på vinterväghållning. I p. 81.121 och 

81.122 görs skillnad mellan olika vägklasser. För vägar med högre ÅDT, högre vägklass, 

tolereras mindre snödjup på vägbanan och åtgärdstiden är relativt kort (2-4 timmar för 

körfält). För vägar av lägre vägklass och lägre ÅDT tolereras högre snödjup och 

åtgärdstiden är längre (5-6 timmar för körfält och vägren).  

 

4.2.3 Trafikverkets ansvar för driftåtgärder 

När driftåtgärder vidtas av anlitade entreprenörer kan skador uppkomma i form av 

punkteringar på grund av gropar i vägen eller stenskott till följd av utförda lagningar, 

grussläpp i vägbanan eller innan vårsopning av vägarna utförts. Skador kan också 

uppkomma genom påkörning av föremål som finns på vägbanan, att signalanordningar 

inte fungerar samt att staket, brevlådor eller annan egendom blir påkörd av arbetsfordon. 

Det samtliga skador har gemensamt är att det är entreprenörerna som utför de 

skadebringande handlingarna på uppdrag av Trafikverket. Frågan är vilka argument som 

kan anföras för respektive parts ansvar i dessa situationer.  

 

4.2.3.1 Trafikverkets principalansvar för anlitade driftentreprenörer 

De entreprenörer som Trafikverket upphandlar för att utföra drift av vägnätet är juridiska 

personer med egen anställd personal som utför arbetet. Som framhållits tidigare (se 

avsnitt 3.2.2.1) uttalade departementschefen i propositionen till 3 kap. 1 § SkL att det inte 

ens analogt bör vara möjligt att tillämpa bestämmelsen om principalansvar på juridiska 

personer. Att Trafikverket bär ansvar för juridiska personer genom principalansvaret är 

därför uteslutet. Däremot återstår frågan om Trafikverket kan anses bära principalansvar 

för entreprenörernas arbetstagare.  

Bedömningsgrunder för om principalansvar föreligger är huvudsakligen vem som utövar 

kontroll, för vems räkning arbetet utförs, uthyrningsperiodens längd samt vilka övriga 

                                                           
105 Prop. 1971:123 s. 165 och 173. 
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omständigheter som talar för att ett arbetsrättsligt förhållande föreligger mellan parterna. 

I den sista punkten innefattas om arbetstagarna intar en ställning som är att jämföra med 

en arbetstagares samt om arbetstagarna inlemmats i Trafikverkets verksamhet så att de 

kan jämställas med Trafikverkets arbetstagare. Vid bedömningen av Trafikverkets 

principalansvar bör skillnaden mellan utförande- och totalentreprenader beaktas. Vid 

driften är det totalentreprenader som är aktuellt.   

Utgångspunkten för en totalentreprenad är att entreprenören självständigt utför 

entreprenaden samt projekteringen. Entreprenören använder egna tekniska lösningar för 

att uppnå den standard som avtalats. Ledning för hur förhållandet ser ut mellan 

entreprenörens arbetstagare och Trafikverket kan hittas i ABT 06. Framförallt är 

bestämmelsen i 3 kap. 4 § ABT 06 av relevans för bedömningen av principalansvaret. Att 

entreprenören är den enda med befogenhet att leda entreprenaden innebär att beställaren 

inte utövar någon direkt kontroll över de arbetstagare som befinner sig på arbetsplatsen. 

Omständigheten talar emot att ett principalansvar föreligger för uppdragsgivaren 

Trafikverket.  

Bestämmelsen i ABT 06 visar att fördelningen av arbetsledningen mellan Trafikverket 

och entreprenörerna skiljer sig mot situationen i Vägverksfallet, NJA 1988 s. 62, där 

Vägverket enligt avtalet utövade direkt arbetsledning. Skillnaden i arbetsledningens 

placering mellan totalentreprenader och rättsfallet gör att argumentationen i fallet blir 

svårtillämpad på totalentreprenader. Eftersom Vägverkets arbetsledning var av avgörande 

betydelse för utgången i målet talar denna skillnad med styrka emot ett 

subordinationsförhållande mellan entreprenörens arbetstagare och Trafikverket.  

Trafikverket bestämmer visserligen arbetsuppgifterna genom kontraktshandlingarna men 

det är enbart entreprenören som har möjlighet att påverka det faktiska utförandet av 

uppgifterna. I föreningsfallet, NJA 1972 s. 296, var ett avgörande faktum att arbetstagaren 

tagit initiativ till åtgärden och arbetat självständigt i förhållande till föreningen. Det kan 

jämföras med när driftentreprenörer utför sina kontraktsenliga skyldigheter att besikta 

vägarna.  Inom kontraktets ramar ska entreprenören vidta vissa åtgärder, i form av 

besiktningsintervall och åtgärder vid brister, men när, hur och vilka åtgärdsmetoder som 

ska vidtas är upp till den enskilde entreprenören. Utförandet av arbetet sker således 

självständigt från Trafikverket. Det här är ytterligare en omständighet som talar emot ett 

principalansvar för Trafikverket.  
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Vidare gäller att entreprenörens arbetstagare alltjämt behåller kopplingen till 

entreprenörerna som permanenta arbetsgivare. Trafikverket övertar inga av de sedvanliga 

arbetsgivaruppgifterna vid upphandlingen utan entreprenörerna ansvarar för lön, semester 

och dylika arbetsgivaråtaganden. Även detta talar emot att ett principalförhållande 

föreligger. 

Del i bedömningen är också frågan om arbetstagarna kan anses inlemmade i Trafikverkets 

verksamhet. Innan Trafikverket fick en renodlad beställarroll hade staten egna anställda 

som utförde det arbete som entreprenörerna utför idag. Det räcker emellertid inte att 

verket tidigare haft arbetstagare som utfört liknande uppgifter för att de nuvarande 

arbetstagarna ska anses inlemmade i verksamheten. För att entreprenörers arbetstagare 

ska anses inlemmade i verksamheten krävs att de arbetar på sätt som gör att de kan anses 

jämställda med Trafikverkets egen personal.  

Två rättsfall kan användas som ledning för bedömningen, dels grävmaskinsfallet, NJA 

1979 s. 773, och dels Vägverksfallet som diskuterats ovan. Grävmaskinsfallet berörde en 

ensam företagare helt utan anställda. Om principen i fallet kan dras så långt att den kan 

tillämpas på Trafikverket är tveksamt, trots att Trafikverket idag inte har några egna 

anställda som utför entreprenörernas arbete. Trafikverket intar i jämförelse med den 

ensamma företagaren en stark roll som arbetsgivare och bör rimligen i sådant hänseende 

kunna åläggas ett principalansvar för inhyrd arbetskraft.  

Entreprenörerna arbetar med yrkesmässig utlåning av arbetskraft, vilket i 

grävmaskinsfallet talar mot principalansvar. Det är entreprenörerna som har kontroll över 

arbetet och bär ansvar för att arbetskraften är kunnig. Trafikverket har inte möjlighet att 

påverka detta på annat sätt än att välja de lämpligaste anbuden vid upphandlingarna samt 

införa krav i kontraktshandlingarna. Avvägningen mellan entreprenörer och Trafikverket 

är här svårare än i grävmaskinsfallet där styrkeförhållandet mellan parterna var markant 

olika. I situationen mellan Trafikverket och entreprenörer är parterna mer jämställda även 

om Trafikverket, såsom statlig myndighet, bör anses inta en starkare roll. Det förefaller 

dock långsökt att bedöma entreprenörers arbetstagare som jämställda med Trafikverkets 

egen personal, vilket talar emot principalansvar. Trots det kan skälighetsöverväganden 

rörande Trafikverkets ställning och dylika förhållanden ändå tala för ett principalansvar.  

Det finns ingen tvekan om att arbetet i sig utförs för Trafikverkets räkning. Det är 

Trafikverket som anlitar entreprenörer för att uppfylla det statliga väghållaransvaret. 
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Omständigheten talar för principalansvar men medför inte ensamt att sådant ansvar 

föreligger. Kontraktstiden för entreprenörerna löper normalt över några år med möjlighet 

till förlängning, vilket också talar för ett principalansvar.  

Av det som anförts talar övervägande omständigheter emot ett principalansvar vid 

totalentreprenader och inte mycket talar för sådant ansvar. För denna typ av entreprenad 

förefaller det således klart att något principalansvar inte blir aktuellt. Entreprenörens 

arbetstagare arbetar självständigt utan koppling till Trafikverket vare sig på arbetsrättslig 

eller utförandemässig nivå. Trafikverket beställer enbart en viss tjänst som ska uppnå 

vissa krav och sedan utför entreprenören dessa krav utan Trafikverkets vidare inblandning 

i större omfattning. Även om arbetet utförs för Trafikverkets räkning är det entreprenören 

som självständigt väljer hur arbetet ska utföras och tar initiativ till detta. Oaktsamt 

handlande från entreprenören förefaller inte rimligen kunna lasta Trafikverket genom 

principalansvar. 

Reglerna för totalentreprenad kan också jämföras med de uttalanden den norska 

utredningen gjorde om uppdragsförhållanden. Uppdragstagaren bär då ansvaret för att 

arbetsresultatet uppfyller det som avtalats och principalansvar föreligger inte. Det är 

samma förhållande som gäller vid en totalentreprenad där entreprenören självständigt 

utför arbetet både genom projektering och utförande samt ansvarar för resultatet. 

Bedömningen att en entreprenör och dess arbetskraft inte kan anses innefattas i 

principalansvaret förefaller därmed ligga väl i linje med grannlandets rättstillämpning.  

För en allsidig belysning bör dock även andra överväganden beaktas. Principalansvaret 

syftar till att undanta ansvar för arbetstagare då det är rimligare att lägga ett sådant ansvar 

på arbetsgivaren. Från arbetstagarnas perspektiv får de avlastning genom 

principalansvaret på samma sätt oavsett det är entreprenören eller Trafikverket som 

bedöms vara principal. Samtidigt ska reglerna även skydda skadelidande. Det förefaller 

som att det för skadelidande enklaste sättet att tillvarata sin rätt är genom att vända sig till 

Trafikverket med sitt skadeståndskrav. Som statlig myndighet är Trafikverket den mest 

tillgängliga parten. Generellt sett är inte heller entreprenörerna svårtillgängliga, då de 

entreprenörer som anlitas oftast är väl etablerade på den svenska marknaden. 

Entreprenörerna är även de som utför arbetet och har mest insikt i utfört arbete. 

Trafikverket har inte någon sådan insikt vilket innebär att Trafikverket för att kunna 

utreda situationen behöver få uppgifter från entreprenören gällande den aktuella skadan. 
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Ekonomiska skäl talar därför för att lägga ansvaret på entreprenörerna då det är en mer 

omfattande process att lägga ansvaret på Trafikverket. 

Det finns således både argument för och emot Trafikverkets principalansvar för 

driftentreprenörer. Övervägande argument talar emellertid emot sådant ansvar. Det 

innebär att entreprenörerna själva är ansvariga för skador de, eller deras arbetstagare, 

vållar vid utförande av drift av vägarna enligt culparegeln och principalansvaret i SkL. 

Det ligger även i linje med uttalanden i förarbetena till SkL, om att staten ofta anlitar 

självständiga entreprenörer för vilka principalansvar inte föreligger, samt den norska 

utredningens slutsats om att Vegvesenet inte bär ansvar för entreprenörer.  

Det kan förefalla olämpligt att Trafikverket undkommer ansvar för skyldigheter som 

åligger verket som väghållare genom att verket intar en beställarroll. Ur skadelidandes 

perspektiv är Trafikverkets ansvar lämpligare, medan det skulle underlätta ekonomiskt 

för staten om utredningsansvaret lades hos entreprenörerna. Samtidigt bör beaktas att 

staten intar en speciell ställning i förhållande till allmänheten. Även om statens allmänna 

rådgivningsskyldighet inte kan anses sträcka sig så långt att utredningsansvaret innefattas 

bär staten ändå ett speciellt förtroendeansvar mot allmänheten, vilket entreprenörerna inte 

gör. Det talar för en ordning såsom den ser ut idag; att staten underlättar för skadelidande 

genom att vidta utredning men att det sedan är entreprenören som bär 

skadeståndsansvaret. Denna ordning är inte ur ekonomisk synpunkt den lämpligaste för 

staten och innebär en längre process i varje skadeärende. Ordningen innebär inte heller 

en strikt tillämpning av lagstadgade skyldigheter. Däremot är det en följd av 

lämplighetsöverväganden och en samlad bedömning av situationen, som inte ryms inom 

ramarna för VägL eller SkL.  

 

4.2.3.2 Driften som en ”non-delegable duty” 

Att det faktiska utförandet av väghållaransvaret idag anförtros åt självständiga 

entreprenörer istället för att det utförs av Trafikverkets egen personal har inte medfört 

någon reell skillnad för ansvaret. Även en plikt där utförandet kan anförtros åt annan kan 

innefattas i begreppet "non-delegable duty".  

En ”non-delegable duty” är som sagts tidigare en preciserad förpliktelse enligt lag att 

utföra viss uppgift som krävs för att tillgodose allmän säkerhet. Skadeståndskommitténs 

förslag utgick från en lite annorlunda formulerad princip; en förpliktelse som åligger 
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någon i särskild egenskap att vidta för att förebygga person- eller sakskada. De beskrivna 

principerna överlappar visserligen till viss del (se avsnitt 3.3.1). Eftersom 

skadeståndskommitténs förslag inte gick igenom baseras diskussionen på principen 

såsom den framträtt i doktrin och praxis. 

Det första kravet är att en preciserad förpliktelse att utföra viss uppgift ska föreligga och 

det andra kravet att förpliktelsen ska vara föreskriven i lag. Bestämmelsen om drift i 26 

§ VägL riktar sig mot Trafikverket, genom 5 och 6 §§ VägL, och anger övergripande de 

krav som ställs på väghållaren för drift av väg. En skyldighet enligt lag föreligger således. 

I både snöskottningsfallet och bensinmacksfallet utgjordes den preciserade skyldigheten 

av en bestämmelse i föreskrift eller lag.  

Genom snöskottningsfallet, NJA 1947 s. 23, står klart att förpliktelsen att utföra 

snöskottning av tak på offentlig plats i 3 kap. 3 § 2 st. OL är en ”non-delegable duty”. 

Bestämmelsen lyder: ”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på 

offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande 

anordningar.” Vid en jämförelse mellan OL:s ansvar och väghållaransvaret, såsom det 

anges i 26 § VägL, framstår väghållaransvaret som en mer generellt hållen skyldighet. I 

VägL anges inte mer specificerade krav än att underhåll och reparationer ska utföras för 

att hålla vägen i tillfredsställande skick. Som angavs i propositionen är det svårt att ange 

kraven mer specifikt eftersom de beror på de krav samhället kontinuerligt ställer på 

färddugliga vägar. Inte heller i OL anges de exakta metoder eller verktyg som ska 

användas för att undanröja snön eller alla anordningar som denna skyldighet kan utsträcka 

sig till att gälla för.  

Det framgår inte i något av de rättsfall där "non-delegable duties" har behandlats exakt 

vilka krav som ska ställas upp för att en skyldighet ska anses vara specifik. Ledning för 

väghållaransvaret kan ändå hittas i schaktfallet, NJA 1963 s. 415. HD förefaller där ålagt 

väghållaransvaret betydelse som en ”non-delegable duty”, åtminstone gällande 

trafiksäkerhetsinformation. Även om arbetet i rättsfallet mer liknade ett vägbygge än en 

driftåtgärd bör det kunna ge viss ledning, då den skyldigheten inte är mer specifik än 

skyldigheten att utföra drift. Med detta som grund samt då snöskottning av tak anses 

specifikt nog, bör även underhåll och reparationer av vägar anses uppfylla kravet på 

specifik förpliktelse. Dessutom föreskrivs tydligare skyldigheter för driften i VF, även 

förpliktelser i förordningar kan vara ”non-deleable duties”.  
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Ett ytterligare rekvisit för att skyldigheten ska utgöra en "non-delegeble duty" är att den 

ska vara nödvändig för att tillgodose allmän säkerhet. För snöskottningsplikten anges i 

OL att det ska utföras på ett sätt som inte medför risk för skada på egendom eller personer, 

säkerhetssyftet framgår således direkt i bestämmelsen. Uttryckligt angivet säkerhetssyfte 

saknas i 26 § VägL. I 2 st. anges att renhållning ska hålla vägområdet i sådant skick att 

”olägenheter för människors hälsa förebyggs eller avhjälps”. Stycket syftar endast till 

renhållningen och inte övrig drift av vägarna. 

I drivmedelsfallet, NJA 2004 s. 566, angavs att väghållaransvaret innebär en skyldighet 

att utföra vissa skyddsåtgärder, vilka staten får stå kostnaden för oavsett vem som vållat 

skadan. Samma princip påpekades i bro- och skyltfallet, NJA 2011 s. 331 I och II. Även 

om principen om "non-delegable duties" inte berördes kan från fallen utläsas att en del av 

väghållaransvaret innefattar sådan skyldighet att den anses vara samhällsnyttig 

säkerhetsåtgärd. Med utgångspunkt i rättsfallen skulle därför slutsatsen kunna dras att 

driftarbeten på väg som faller inom ramen för skyddsåtgärder är ”non-delegable duties”, 

eftersom de då också måste anses nödvändiga för att tillgodose allmän säkerhet. I 

relationen Trafikverket och anlitade entreprenörer är Trafikverket den enda som kan 

åläggas ett sådant ansvar i egenskap av samhällelig skyddsinrättning. Skada som drabbar 

tredje man till följd av att Trafikverket, eller Trafikverkets entreprenör, inte utför dessa 

åtgärder bör därför ersättas av Trafikverket inom principens ramar. 

Begreppet skyddsåtgärder i rättsfallen är emellertid mycket begränsat då de flesta 

driftåtgärder som utförs av entreprenörerna på vägnätet inte faller in under begreppet. För 

frågan om även andra driftåtgärder kan anses utgöra ”non-delegable duties” ger rättsfallen 

inte mycket ledning. I drivmedelsfallet samt bro- och skyltfallen läggs vikt vid 

väghållaransvarets innebörd. I gropfallet, NJA 1990 s. 569, uttalade HD att Vägverket 

som väghållare bar ansvar för att vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga olyckor och 

i schaktfallet ansågs trafiksäkerhetsinformation för att förebygga olyckor inte kunna 

delegeras. Detta tyder på att väghållaransvaret även utanför begreppet skyddsåtgärder kan 

anses vara en ”non-delegable duty”, så länge åtgärderna vidtas i syfte att förebygga 

olyckor.  

Det går att argumentera för att samtliga åtgärder på vägar vidtas för att förebygga olyckor 

och höja trafiksäkerheten. Reparationer, uppsättning av skyltar, plogning och liknande 

driftåtgärder kan alla anses ha ett syfte att skapa trygghet vid färd på vägnätet. Om inte 
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vägarna kontinuerligt kontrolleras, repareras och underhålls äventyras trafikanternas 

säkerhet och riskerna för skador till följd av dåligt skötta vägar ökar. Driftens 

upprätthållande är nödvändigt för att allmän säkerhet på vägarna ska tillgodoses, vilket är 

svårt att argumentera emot. Trots det dagliga driftarbete som sker inträffar ändå flera 

tusen trafikskador på vägarna varje år. Om driftåtgärder i trafiksäkerhetssyfte inte vidtas 

kommer sannolikt trafikskadorna att öka markant.  

Genom att peka på några specifika skyldigheter för driften blir det bakomliggande 

skyddssyftet tydligare. I VF anges fyra tydliga punkter för driften. I den första punkten 

anges servicearbeten vars syfte är att säkerställa trafikens framkomlighet. Ett exempel på 

servicearbeten är snöplogning och halkbekämpning, vilka otvivelaktigt utförs för att 

tillgodose allmän säkerhet. Om snöplogning och halkbekämpning inte utfördes löpande 

under vinterhalvåret skulle det för det första vara svårt att överhuvudtaget färdas på 

vägarna vid stora snömängder. För det andra skulle skaderisken öka då bilarna skulle ha 

klart sämre väggrepp. Vilka förhållanden som tillåts på vägen varierar beroende på vägens 

storlek. Generellt gäller på mindre vägar att trafiken får tåla sämre förhållanden, däribland 

större tillåten snömängd och längre åtgärdstider samt större gropar under 

sommarhalvåret. På grund av mindre trafik och lägre hastigheter förefaller detta skäligt. 

Skyddshänsynen medför att större risker, såsom större vägar, bör prioriteras. På samma 

sätt förefaller även övriga servicearbeten rimliga utifrån skyddshänsyn.  

Att vägens standard upprätthålls genom underhållsarbeten och förbättras genom 

förbättringsarbeten, 5 kap. 1 § p. 2 och p. 3 VF, är också del av väghållaransvaret och det 

kan definitivt argumenteras för att det utförs i trafiksäkerhetssyfte för att förebygga 

olyckor. Trafiksäkerhetssyftet anges dessutom uttryckligen för förbättringsarbeten. Även 

renhållning, 5 kap. 1 § p. 4 VF, är nödvändigt för att garantera säker framkomlighet.  

Något som talar emot att väghållaransvaret skulle vara en ”non-delegable duty” är 

varningsskyltfallet, RFS 1984:22, där skadelidande yrkade att bolaget övertagit 

väghållaransvaret från kommunen. Viktigt att beakta är att talan endast riktades mot 

bolaget, samt att väghållaransvarets placering inte kunde prövas av domstolen, enligt 

dispositionsprincipen, eftersom bolaget inte gjorde någon invändning mot detta. Av 

relevans är också att arbetet i fallet hade utförts, bolaget hade skyltat men skyltningen 

bedömdes otillräcklig. Principen om ”non-delegable duties” var därför inte heller 

tillämplig då den endast gäller om arbetet inte utförts. 
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Slutsatsen av vad som framställts om driftåtgärdernas betydelse för trafiksäkerheten talar 

för att åtgärderna är förpliktelser som krävs för allmän säkerhet. Samtliga krav för 

principen ”non-delegable duties” föreligger då och väghållaransvaret för driftåtgärder bör 

därav anses som en ”non-delegable duty”. Stöd för ett sådant förhållningssätt finns även 

i rättstillämpningen, framförallt i schaktfallet NJA 1963 s. 415. Likaledes genom 

generella rimlighetsöverväganden förefaller samma slutsats vara mest lämplig då 

Trafikverket bär ansvaret att ombesörja att 26 § VägL uppfylls, även om Trafikverket 

anlitar självständiga entreprenörer. Samtidigt ansvarar inte Trafikverket för 

entreprenörers vållande vid utförande av uppgiften, genom det begränsade ansvar som 

principen innebär, vilket också förefaller rimligt.  

 

4.2.3.3 TSL i förhållande till driftansvaret 

I skadesituationer när arbetsfordon är inblandade kan skadelidande ibland välja om 

ersättningsreglerna i TSL eller SkL ska åberopas. Frågan är vilket betydelse detta får för 

väghållarens ansvar. Då TSL kan åberopas är detta generellt både lämpligare och enklare 

för skadelidande. 

Ett exempel där frågeställningen aktualiseras är om en, entreprenören tillhörig, hjullastare 

vid utförande av vägarbete kolliderar med en personbil. Eftersom det inte är utrett om 

fordonet innefattas i TSL ska här först påvisas hur en bedömning enligt SkL:s regler kan 

utfalla. Skadan inträffar vid utförande av väghållaransvaret och principen om ”non-

delegable duties” aktualiseras inte, eftersom principen enbart gäller om skyldigheten inte 

uppfyllts. För att Trafikverket ska bära ansvar måste det visas att den som förde fordonet 

gjort detta på sådant sätt att Trafikverkets skyldighet inte uppfylldes. Sådan 

argumentation är svår att föra. I de flesta fall måste det anses saknas adekvat kausalitet 

mellan skadan och väghållaransvaret. Trafikverket bär inte principalansvar eller strikt 

ansvar varför culparegeln blir aktuell skadeståndsbestämmelse. Även här är det svårt att 

argumentera för Trafikverkets vårdslöshet, enbart ansvar för entreprenören uppstår 

således. 

Mot detta ska beaktas att TSL är speciallag och har därmed företräde framför SkL, 

förutsatt att det är den lag som skadelidande väljer att åberopa. Dessutom ligger TSL 

utanför väghållarens uppdrag enligt VägL. Principen om ”non-delegable duties” 

aktualiseras därför inte heller vid sådan prövning. Om TSL är tillämplig och vållande 
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föreligger hos entreprenören i kollisionen bär dennes trafikförsäkring ansvar mot 

skadelidande, förutsatt att skadan inträffat i följd av trafik. Vållandebedömningen i SkL 

och TSL bör i princip vara likartad. Den största skillnaden om SkL eller TSL tillämpas 

blir då att entreprenören genom TSL har möjlighet att vidta regress mot 

trafikförsäkringen. Sannolikt omfattas händelsen här av TSL, den skadelidande saknar då 

anledning att åberopa SkL och vända sig mot Trafikverket. Tillhör fordonet Trafikverket 

bär däremot verket ansvar. 

Vid en lämplighetsövervägning förefaller en uppdelning mellan parternas ansvar på detta 

sätt fullt rimlig. Trafikverket bör inte åläggas ett ansvar för försumlighet vid utförandet 

av väghållaransvaret, speciellt inte när TSL är aktuell för bedömningen. Några argument 

som talar för att Trafikverket ska åläggas ett ansvar för anlitad entreprenörs vållande vid 

färd i fordon, som inte åläggs Trafikverket vid entreprenörens vållande i övrigt vid 

utförande av väghållaransvaret, finns inte. Tvärtom finns argument emot sådant ansvar. 

Ett argument är att syftet med TSL, att fordonstrafiken ska bära sina egna kostnader, 

skulle urholkas. Det är inte ens klart att ett sådant ansvar juridiskt sett kan åberopas när 

TSL tillämpas. Sammanfattningsvis kan sägas att då entreprenörens fordon är med i 

trafikolyckor med en tredje man bär alltså Trafikverket inget ansvar för förarens 

oaktsamhet.  

Ett annat exempel där frågeställningen aktualiseras är när skador inträffar till följd av att 

entreprenörens maskiner vid arbete sprätter iväg sten, sprutar ut bindemedel, plogar 

snövallar över egendom eller liknande. Dessa skador kan både inträffa på trafikanters 

fordon som befinner sig i rörelse på vägen samt på tredje mans egendom som är 

stillastående men befinner sig i nära förhållande till vägen. De situationer som här 

beskrivs ger upphov till nya problemformuleringar, frågeställningen ska dock inte 

besvaras här utan under avsnitt 4.4.2. 
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4.3 Vägarbete 

 

4.3.1 Mer om vägarbete 

Väghållning omfattar byggande av väg och drift av väg enligt 4 § VägL. Trafikverket 

utför vägarbeten på uppdrag av regeringen. Verket uppbär årligen anslag från regeringen 

som ska disponeras i enlighet med regleringsbrevet106.  

I 10 § 1 st. VägL definieras byggande av väg; ”Med byggande av väg avses att anlägga 

en ny väg och att bygga om en väg.” Ombyggnad av väg som innefattas under 10 § VägL 

syftar till åtgärder på vägen som medför en permanent förändring av vägen och dess 

standard. I 10 § 4 st. undantas åtgärder av mindre och okomplicerad art, åtgärder som 

innefattas i driften. För utförande av dessa krävs aldrig formell fysisk planering då det 

inte rör sig om anläggande av ny väg. Kravet är att åtgärden utförs på befintlig väg. 

Ytterligare två förutsättningar för att undantaget ska bli aktuellt är att åtgärdens påverkan 

på omgivningen beaktas, åtgärden får endast medföra en marginell extra påverkan, samt 

att mark inte får tas i anspråk med tvång.107 

Gränsdragningen mellan byggande av väg och andra vägarbeten är viktig. Främst för att 

kunna beakta relevanta intressen vid vägbyggen. För byggande av väg krävs att vägplan 

upprättas, vilket visserligen även kan krävas för drift av väg i vissa fall.108 

Gränsdragningen är även viktig för att avgöra vad som innefattas i 10 § respektive 26 § 

VägL. Det är självklart att anläggande av ny väg ska hänföras till byggande av väg. Men 

det finns många andra arbeten på vägar som behöver klassificeras. Ett exempel är 

snabellagning, en form av lagning av potthål, som anses innefattas i driften.109  

I 3 kap. VF behandlas byggande av väg. Bestämmelserna avser samråd med bland annat 

markägare och kommuner, beaktande av miljöföreskrifter samt upprättande av vägplan. 

Reglerna ska följas av Trafikverket vid fastställande av vägplan, men berör inte själva 

utförandet av vägbygget som entreprenörerna står för.   

                                                           
106 Regleringsbrevet är regeringens beslut om vad Trafikverket ska göra under ett budgetår. Det anger 

även de ekonomiska ramarna för budgetåret. 
107 Prop. 2011/12:118 s. 148f. 
108 Se vidare i prop. 1971:123 s. 127, till exempel krävs vägplan då vägskyltar ska sättas upp utanför 

vägområdet eller om en hållplats behöver justeras så att mark utanför vägområdet behöver tas i anspråk. 
109 Prop. 1971:123 s. 123. 
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Som nämnts tidigare innefattas vissa av Sveriges större vägar och vägprojekt i VsL. 

Vägprojekt i lagens mening syftar på projekt som innebär nyanläggning av vägar eller en 

väsentlig ändring av redan befintliga vägar som påverkar trafikflödet.110 I 5 § VsL 

föreskrivs att inför vägprojekt ska en trafiksäkerhetsanalys utföras där överväganden och 

analyser gällande trafiksäkerheten presenteras.  

Vid byggande av väg upprättas kontraktshandlingar mellan Trafikverket och 

entreprenören. I handlingarna klargörs entreprenörens uppgifter och de krav Trafikverket 

ställer på byggandet. Kontraktshandlingarna skiljer sig för olika typer av vägarbeten. Ett 

exempel på vägarbete är tankbeläggning som är en typ av beläggning som används på 

allmänna vägar. Metoden innebär att stenmaterial och bindemedel sprids på vägbanan 

separat. Eftersom materialen inte blandats ihop innan sker blandningen på vägbanan.111 

Vid tankbeläggning görs en helt ny beläggning på vägen, det medför därför att arbetet 

innebär mer än marginell påverkan på omgivningen. Vid vägarbete med tankbeläggning 

gäller kontrakt för utförandeentreprenader. De kontraktuella krav som då ställs på 

entreprenören ska analyseras. 

En kontaktshandling är AF som hänvisar till vissa bestämmelser i TDOK, där syftet 

framgår i p. 1 ”Detta kravdokument syftar till att säkerställa god arbetsmiljö och 

trafiksäkerhet samt acceptabel framkomlighet vid vägarbeten och liknande arbeten som 

Trafikverket upphandlar.” I p. 6 förtydligas att entreprenören ska ansvara för att uppställa 

varningsskyltar; varning för vägarbete, varning för stenskott vid löst material på vägbanan 

etcetera. Kraven anger i vilka situationer olika skyltar ska användas, hur ofta de ska 

upprepas, skyltar på fordon med mera. Krav på trafikledning specificeras i p. 7, hur 

trafikledning ska ske genom vägskyltar, vakt, lots och dylikt redovisas i separata punkter. 

I p. 8.4 anges att skyddsanordningar ska användas för att skydda både vägarbetare och 

trafikanter. I kravdokumentet finns även kompetenskrav riktade mot all personal som 

utför vägarbete.  

 

 

                                                           
110 Prop. 2009/10:230 s. 12. 
111 Trafikverket, Tankbeläggningar. 
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4.3.2 Trafikverkets ansvar vid vägarbeten 

 

4.3.2.1 Trafikverkets principalansvar för anlitade byggentreprenörer 

För att undvika upprepningar utgår diskussionen från motsvarande resonemang gällande 

Trafikverkets principalansvar vid drift av väg (se avsnitt 4.2.3.1). Frågan är om 

partsförhållandet vid utförandeentreprenader skiljer sig från totalentreprenader på så sätt 

att andra argument talar för ett principalansvar vid vägarbeten.  

Vid utförandeentreprenad är det Trafikverket, inte entreprenören, som ansvarar för 

arbetsresultatet eftersom det är verket som utför projekteringen. Entreprenadformen 

medför därigenom att Trafikverket på ett mer preciserat plan bestämmer över 

entreprenörens arbetsuppgifter. Sådana omständigheter kan tala i riktning mot att ett 

principalansvar föreligger. Frågan är om det medför en annan bedömning av om 

arbetstagarna inlemmats i Trafikverkets organisation. Trots att Trafikverket bär ett större 

ansvar för projekteringen förefaller det inte som att Trafikverket i praktiken intar en 

tydligare arbetsgivarroll genom kontroll över arbetet i utförandeentreprenader. I AB 04 

finns samma bestämmelse som i ABT 06, med innebörden att entreprenören ensam är 

behörig att leda entreprenaden. Det bör medföra att det inte kan anses att arbetstagarna 

inlemmats i Trafikverkets verksamhet på sätt som avses för att principalansvar ska 

föreligga.  Helheten behöver emellertid bedömas för att en rimlig avvägning ska kunna 

göras.  

Arbetstagarnas arbetsrättsliga förhållande till entreprenörerna såsom permanenta 

arbetsgivare är detsamma som vid totalentreprenader, vilket även för 

utförandeentreprenader talar emot ett principalansvar. Arbetet utförs för Trafikverkets 

räkning, precis som vid totalentreprenader, vilket talar för ett principalansvar.  

Vissa argument kan framföras för att försöka påvisa en koppling mellan entreprenörens 

arbetstagare och Trafikverket vid utförandeentreprenader. Trots det förefaller det inte 

rimligt att ålägga Trafikverket ansvar för dessa arbetstagares vållande genom 

principalansvaret i SkL. Rimligare är att ålägga entreprenörerna ett principalansvar, 

eftersom entreprenörernas arbetstagare är fristående från verket och självständiga i sitt 

arbete. Det motiveras också av de ändamålsöverväganden som finns till grund för 

principalansvaret. Exempelvis är entreprenören den som har möjlighet att påverka 

kompetensen hos sin personal. 
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Vid sidan av detta bör även skillnaden mellan utförandeentreprenader och 

totalentreprenader vid tillämpningen av culparegeln belysas. Om en teknisk lösning vid 

ett vägbygge är felaktig uppstår frågan vem som varit oaktsam. Som exempel kan nämnas 

om en stenstorlek använts som inte varit lämplig för vägbygget, vilket orsakar stenskott 

eller punktering för trafikanterna, eller om asfaltsblandningen är felaktig och leder till 

asfaltsstänk på bilar som passerar ett vägbygge. Vid totalentreprenad är det med största 

sannolikhet entreprenören som ansvarar för den tekniska lösningen och som därigenom 

kan åläggas oaktsamhet. För att rikta talan mot Trafikverket i en sådan situation krävs att 

principalansvar eller annan liknande grund föreligger. Om det istället är en 

utförandeentreprenad kan det vara Trafikverket som ansvarar för den tekniska lösningen 

och kan därigenom åläggas oaktsamhet, culparegeln medför då att talan kan riktas direkt 

mot Trafikverket utan att aktualisera principalansvaret. 

Vid vägarbeten är flera arbetsmaskiner igång. Samma gränsdragningsproblematik mot 

TSL uppstår här som för driften (se avsnitt 4.2.3.3). Trafikverket bör inte ansvara för 

oaktsamhet hos entreprenörers förare.  

 

4.3.2.2 Vägarbeten som en ”non-delegable duty” 

I likhet med driftskyldigheten regleras även ansvaret för vägarbeten i lag och förordning. 

Det finns här en väsentlig skillnad mot driften. 10 § är till skillnad från 26 § VägL inte 

formulerad som en skyldighet, det saknas ett ”ska-krav”. De bestämmelser som är 

formulerade som skyldigheter är exempelvis bestämmelser i VF om upprättande av 

arbetsplan eller skyldighet i VsL att utföra trafiksäkerhetsanalys. De skyldigheter som 

åligger Trafikverket är inte att hänföra till vägarbete i stort utan till sidoförpliktelser till 

följd av vägarbetet. Däremot anger 4 § VägL att väghållning omfattar byggande av väg.  

Frågan är om en ”non-delegable duty” kan baseras på 4 §.  

Det är motiverat att ett ”ska-krav” inte formulerats i lagen gällande byggande av väg. Om 

staten ett år saknar anslag för att bygga vägar är det inte rimligt att staten då ska anses 

bryta mot lagen. Däremot ska Trafikverket varje år verket uppbär anslag använda detta 

för att bygga väg enligt närmare angivna ramar. Trafikverkets skyldighet grundas dock 

på 4 § VägL. Regleringsbreven kan liknas vid SBV:n eller andra kontraktshandlingar som 

används som ledning men som inte är grund för det faktiska ansvaret. Genom detta bör 
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en skyldighet kunna anses baseras på 4 § VägL. Förpliktelsen är dock inte preciserad, 

vilket är ett krav för att en ”non-delegable duty” ska föreligga.  

I 10 § VägL anges att en väg får anläggas om det behövs för allmän samfärdsel eller är 

av synnerlig betydelse för det allmänna. Vidare anges att väg får byggas om när det är 

motiverat från allmän synpunkt. Det går visserligen att argumentera att stor del av de 

vägarbeten som utförs motiveras av allmän säkerhet, som är det sista kravet för en ”non-

delegable duty”. Exempel är då vägar i dåligt skick byggs om eller mitträcken sätts upp. 

Många av de åtgärder som vidtas i samband med vägarbeten är också motiverade utifrån 

trafiksäkerhet såsom att skylta, använda lots och använda andra former av skydd och 

avspärrningar. Att bygga nya vägar motiveras däremot främst av effektivitet och rörlighet 

i samhället, vilket inte är ett kriterium för en ”non-delegable duty”.  

Skälighetshänsyn pekar mot att ålägga Trafikverket en ”non-delegable duty” även för 

byggande av väg. Trafikverket kan inte rimligen delegera skyldigheten att bygga väg 

enligt angivna anslag till annan part. Däremot bör inte Trafikverket ansvara för 

entreprenörers vållande vid utförandet. Skador orsakade tredje man borde dock sällan 

åberopas med grund i att skyldigheten att bygga en väg inte utförts. Det sagda är alltså av 

begränsad relevans för den bedömning som då är aktuell.  

Avslutningsvis bör även schaktfallet, NJA 1963 s. 415, beaktas. HD ålade i fallet 

väghållaren ett ansvar för att vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder, vilka inte kunde 

delegeras. Detta talar för att det i specifika situationer kan åläggas ett ansvar likt ”non-

delegable duties” för Trafikverket även vid vägbyggen, trots att en preciserad lagstadgad 

förpliktelse saknas, då det rör sig om trafiksäkerhetsåtgärder. 

 

4.3.2.3 Vägarbeten och strikt ansvar 

Den främsta skillnaden mellan vägarbeten och driftåtgärder är att vägarbeten medför 

större påverkan på omgivningen. Ett arbete som medför större påverkan på omgivningen 

medför logiskt sett också större krav på utföraren av arbetet, således även ett mer 

långtgående ansvar. För vägbyggen föreskrivs ett antal skyldigheter för väghållaren som 

generellt inte aktualiseras vid driften. Det talar för att det är en striktare reglering för 

vägbyggen än för driften, och att Trafikverket rimligen åläggs ett större ansvar.  
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Vid utbyggnad, ombyggnad eller nybyggnad av väg aktualiseras fler aspekter än 

trafiksäkerhet, som är det huvudsakliga argumentet för Trafikverkets ansvar för 

driftåtgärder. Några exempel på andra aspekter, som visserligen delvis är aktuella även 

för driften men får än större betydelse vid vägbyggen, är mark- och miljöaspekter, 

omgivningspåverkan, naturskydd och så vidare. För sådan påverkan finns ofta 

specialregleringar som medför ett strikt ansvar, till exempel ansvaret i MB. Detta talar för 

att vägarbeten utifrån vissa aspekter är farligare verksamhet än driften.  

Det förefaller svårt att tydligt slå fast att ansvar vid vägarbeten i förhållande till skador 

vållade trafikanter bör anses striktare än ansvaret för liknande skador vid drift. Vissa 

områden i utförandet är redan ålagt strikt ansvar genom MB. I dessa fall svarar 

Trafikverket för entreprenörerna oavsett vållande, exempelvis om grävning utförs och 

skadan faller inom tillämpningsområdet i 32 kap. 5 § MB. 

Viktiga motargument mot strikt ansvar tas upp i den norska rättsutredningen. För det 

första måste beaktas att färd på vägarna är ett risktagande i sig. Dessutom är samtliga bilar 

idag försäkrade, skadelidande står alltså inte helt utan skydd. 

Det vore alltför betungande att ålägga Trafikverket strikt ansvar för alla vägbyggen som 

utförs. Dessutom bör beaktas att såväl Trafikverket som anlitade entreprenörer enligt 

standardavtalen svarar för oaktsamhet i förhållande till respektive parts tekniska 

lösningar. I förhållande till oaktsamhet vid utförande förefaller det rimligaste vara att 

ålägga detta ansvar på entreprenörerna, i likhet med driften. 

 

 

4.4 Slåtter/röjning  

 

4.4.1 Mer om slåtter/röjning 

Även slåtter/röjning ingår i driften men tas här upp som ett speciellt typfall på grund av 

att verksamheten skiljer sig från övriga driftåtgärder då den oftare, enligt Trafikverkets 

interna praxis, anses farlig för trafikanterna. 

Slåtter/röjning specificeras inte närmare i VägL utan den generella regeln för drift i 26 § 

VägL är utgångspunkten även här; vägen ska hållas i ett för samfärdseln tillfredsställande 
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skick genom underhåll. I VF är det p. 4 som aktualiseras och kravet att hålla vägen ren 

genom renhållningsåtgärder.  

För att ytterligare förstå vilka åtgärder som innefattas i slåtter/röjning beaktas SBV:n och 

de krav som Trafikverket där ställer på anlitade entreprenörer. Slåtter/röjning specificeras 

i p. 84. Åtgärderna vidtas inom vägområdet och tjänar bland annat syftet att undvika 

problem med sikt till följd av växtlighet. Det framförs i SBV:n p. 84 Allmänt också 

specifikt att ”Vid röjnings/slåtter arbeten får trafikanter, egendom eller väganknutna 

kulturminnen inte utsättas för fara eller skada på grund av att sten eller andra hårda 

föremål kastas ut från röjnings/slåtteraggregatet.”  

Slåtter/röjning specificeras i p. 84.15, arbetet ska utföras årligen under sommarhalvåret 

till en bredd av minst 10 meter. Slåtter/röjning utförs på såväl klass 1-3 vägar som klass 

4-5 vägar. Skillnaden mellan vägklasserna är att arbetet förutsätts vara klart snabbare på 

klass 1-3 vägar jämfört med klass 4-5 vägar. Växtligheten kan därmed hunnit växa sig 

högre på 4-5 klassade vägar innan slåtterarbeten utförs.  

Slåtter/röjningsmaskiner förses med vissa skydd och arbetet brukar skyltas med 

varningsmärken. Det exakta utförandet för detta anges dock inte i SBV:n. 

 

4.4.2 Trafikverkets ansvar vid slåtter/röjning 

Vid slåtter/röjning ska det ansvar för Trafikverket som tidigare diskuterats i förhållande 

till driften (se avsnitt 4.2.3.1–4.2.3.3) kompletteras med argument rörande skärpt ansvar 

samt vidareutveckling av argumenten kring TSL. Diskussionen runt strikt ansvar ska 

belysa argument för och emot sådant ansvar. Till att börja med kan alltså diskussionen 

samt slutsatserna för driften läggas till grund även för detta typfall.  

Argumenten för Trafikverkets ansvar för entreprenörerna kan anses väga tyngre i fall med 

slåtterarbeten därför att arbetet medför större risk för omgivningen. För bedömningen av 

om principalansvar föreligger får dock argumenten endast begränsad, om någon, 

betydelse. Där gäller fortfarande andra kriterier för ansvar som inte uppfylls enbart för att 

verksamheten förefaller farligare. Argumenten väger däremot tyngre såväl vid 

bedömningen av om det föreligger en ”non-delegable duty” som vid bedömningen av om 

strikt ansvar eller ett där närliggande ansvar ska föreligga.  
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Att en ”non-delegable duty” föreligger för driften torde nu stå klart. Mer intressant är här 

att diskutera andra former av ansvar för Trafikverket, såsom principer om strikt ansvar 

samt där närliggande former av ansvar. 

Desto större risken är vid arbetets utförande desto tyngre talar argumenten för att 

Trafikverket ska bära ansvar mot tredje man. I linje med övriga lagregler om strikt ansvar 

är det den som utför eller låter utföra arbetet som ansvarar för såväl egna arbetstagare 

som anlitade entreprenörer.  

Slåtter/röjning innebär en farlig verksamhet på sådant sätt att faran för skador är högre än 

normalt, i jämförelse med övriga driftarbeten, även om verksamheten i förhållande till 

driften får anses vanlig. Trots varningsskyltar på maskin samt skydd är det oundvikligt 

att skador inträffar. Till övervägande del är det sakskador som uppstår, sten som slungats 

in i rutor, mot plåt eller liknande. Risken är dessutom överhängande för att personskador 

inträffar, om en passagerare sitter vid rutan som stenen träffar eller om det är en 

motorcyklist som träffas. Allvarligast är självklart eventuella personskador även om 

sakskadorna inte heller ska bortses ifrån. Riskens ökning vid slåtter/röjning bör medföra 

en skärpning på ansvarssidan.  

För att använda de argument Andersson belyste från praxis (se avsnitt 3.4.1) förefaller av 

det sagda både riskfakta och skadefakta var uppfyllda. Laganalogi kan närmast dras till 

grävningsarbeten. Även om parallellen inte är klockren är det en form av maskinarbete 

som kan medföra allvarliga skador. För grävarbeten föreligger strikt ansvar enligt MB. 

Kontrakt föreligger inte mellan Trafikverket och tredje man som färdas på vägarna, som 

Andersson påpekade behöver inte nödvändigtvis något kontraktskriterium uppfyllas för 

ansvar. Monopolkriteriet är uppfyllt, att Trafikverket har monopol står klart. Som 

väghållare är det Trafikverket som kontrollerar och anger de åtgärder som behöver utföras 

på vägarna. Trafikanterna saknar möjligheter att välja annan väghållare.   

Som allmänna och särskilda rättsekonomiargument kan anföras att skadelidande saknar 

möjlighet att skydda sig mot skadorna samtidigt som Trafikverket och dess entreprenörer 

dels har ekonomiska möjligheter att skydda sig, dels har möjligheten att påverka arbetets 

utförande. Det är Trafikverket som får avgöra balansgången mellan arbetets effektivitet 

och skaderisken för förbipasserande trafik. Det sista kriteriet hänför sig till skadeståndets 

förebyggande funktion. Genom att ålägga Trafikverket ett nästintill strikt ansvar 

uppmuntras övervägande av alternativ. Verket måste då räkna med extra kostnad till följd 



64 

 

av skadeståndskrav, vilket bör föranleda kontroll av rutinerna och skärpta regler vid 

utförandet av arbetet för att undvika skador. 

Starka argument talar således för att strikt ansvar, alternativt presumtionsansvar, bör 

föreligga vid liknande form av verksamhet som slåtter/röjning. Samtidigt belyser den 

norska rättsutredningen viktiga motargument. För det första är färd på väg ett risktagande 

i sig, sten slungad från en slåttermaskin kan dock inte anses höra till den förväntade 

risken. Samtidigt är alla bilar idag försäkrade, skadelidande står alltså inte helt utan skydd. 

Ska ett strikt ansvar eller liknande åläggas Trafikverket i dess roll som väghållare är det 

viktigt att ansvaret tydligt avgränsas. Risken är annars att det strikta ansvaret medför ett 

orimligt långtgående ansvar för Trafikverket och att de statliga medel som är avsedda för 

underhåll av vägar istället går till skadestånd för brister i underhållet. Dras detta till sin 

spets uppstår en ”moment 22” situation där de statliga medlen försvinner på skadestånd 

och därav inte kan brukas till att reparera vägarna, vilket leder till fler skador.  

Den princip som TSL grundas på, att trafiken ska bära sina egna kostnader, är samma 

argument som ofta anförs för strikt ansvar, den farliga verksamheten ska bära sina egna 

kostnader. I förhållande till slåtter/röjning talar detta för att slåtterverksamheten ska stå 

kostnaden då den innebär farligare verksamhet än förbipasserande trafik.  

Sammanfattningsvis kan anföras att slåtter/röjning innebär en farlig verksamhet som bör 

kunna medföra strikt ansvar. Lämpligast är att sådant ansvar införs genom lag. 

Alternativet är att tillämpa en form av fingerad culpa för att framkalla motsvarande 

ansvar, sådan metod förefaller dock osäker utifrån rättssäkerhetssynpunkt. Att ålägga ett 

strikt ansvar innebär att Trafikverket skulle bära ansvar för entreprenörernas utförande. 

Det förefaller rimligt eftersom entreprenörerna utför en lagstadgad uppgift som ålagts 

Trafikverket. Mot detta måste belysas svårigheterna att lagstadga ett sådant ansvar. 

Slåtter/röjning är ett mycket specifikt och avgränsat ansvarsområde vilket är svårt i sig 

att lagstadga om. Dessutom är det även svårt att hitta en lämplig placering i lagarna för 

en sådan bestämmelse. Ansvaret för slåtter/röjning kan knappast införas i SkL, som i 

övrigt innehåller generella skadeståndsbestämmelser, eller VägL, som inte behandlar 

några skadeståndsbestämmelser.  

Här uppkommer då ett annat alternativ, TSL, som ålägger ett strikt ansvar för skador på 

egendom som inte befinner sig i trafik då dessa skador orsakats av ett fordon som befinner 

sig i trafik. Om slåttermaskiner skulle anses innefattas av TSL kan alltså redan ett strikt 
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ansvar i lag finnas för denna typ av egendomsskador. Som belysts tidigare är det idag inte 

säkert om maskinerna, oftast traktorer med slåtteraggregat, faktiskt innefattas av TSL. 

Emot detta faktum bör vissa punkter belysas. För det första medför fordonen en stor risk 

då de färdas på de allmänna vägarna, trots sin låga hastighet. Vidare arbetar fordonen inte 

inom ett avgränsat område utan rör sig utmed vägarna tillsammans med övrig trafik. I 

praktiken förefaller det som att entreprenörerna redan idag har såväl registrerade som 

trafikförsäkrade fordon vilket talar för att det är rimligt att fordonen ska omfattas av TSL. 

Med bakgrund av det sagda är det inte omöjligt att dra slutsatsen att slåttermaskiner kan 

innefattas av TSL. 

Förutsatt att TSL är tillämplig blir nästa steg att bedöma om kravet ”i följd av trafik” är 

uppfyllt då kravet gäller för all typ av ersättning ur trafikförsäkringen. Den första delen 

av kravet är att skadan ska inträffat till följd av den speciella risk som trafiken innebär (se 

avsnitt 3.5.1). Eftersom skadan inträffar till följd av arbetet hos ett vägarbetsfordon som 

utför ett sedvanligt vägarbete för trafiksäkerheten måste detta kunna bedömas ha samband 

med den risk som trafiken innebär. Vidare krävs att begreppet trafik ska vara uppfyllt, det 

vill säga att det fordon som orsakar skadan befinner sig i rörelse. Slåtter-/röjningsarbeten 

är ett intermittent arbete, maskinen rör sig hela tiden kontinuerligt framåt samtidigt som 

klippning av vägkanten sker, likt en gräsklippare. Detta är således ett arbete i rörelse. 

Åtgärden ska också vara en ”naturlig del i fordonets nyttjande för sitt ändamål. Den 

åtgärd som här är aktuell är slåttringen/röjningen som utförs utmed vägkant, otvivelaktigt 

är detta en naturlig del i fordonets nyttjande för sitt ändamål. Slutligen finns krav på 

orsakssamband mellan skadan och trafiken. Här bör beaktas RH 2013:64, stockfallet, där 

TSL:s ersättningsbestämmelse ansågs tillämplig på situationen då ett fordon använt 

stockar som bro varpå stockarna flutit iväg och orsakat skada. Stockarna i fallet saknade 

direkt samband med fordonet och dess syfte, de hade dock stark anknytning till vägen och 

därav till trafiken. Vid jämförelse med slåtter/röjning har de stenar som orsakar olyckor 

ett närmare samband med fordonet och åtgärdens syfte, däremot har inte stenarna lika stor 

anknytning till vägen då de befinner sig vid sidan av densamma. Vid vägande av samtliga 

omständigheter förefaller det dock närmare till hands att innefatta skador till följd av sten 

slungad från slåttermaskiner i TSL:s tillämpningsområde än skador av de stockar som 

otvivelaktigt kunde ersättas enligt TSL. Slåtter/röjning bör härav innefattas i TSL och 

skador på egendom som inte är i trafik bör ersättas enligt det strikta ansvar som föreskrivs 
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för dessa typer av skador. För de här aktuella skadetyperna föreskrivs alltså redan strikt 

ansvar och därav är det onödigt att i lag föra in ett nytt sådant ansvar. 

I de ovan beskrivna skadetyperna innefattas inte skador som inträffar på fordon som 

befinner sig i trafik, såsom förbipasserande bilar. Förutsatt att TSL är tillämplig gäller i 

dessa situationer ett vållandeansvar och inte ett strikt ansvar. Vid vållandebedömningen 

bör slåtter-/röjningsverksamhetens farlighet vägas in som en riskfaktor vilket enligt 

allmänna skadeståndsrättsliga principer påkallar en striktare bedömning som ställer lägre 

krav på oaktsamhet för att kunna ålägga vållande. För vållandeansvar förutsätts inte att 

en faktisk krock skett utan även föremål som stänkt från fordonet bör innefattas. Generellt 

kan anföras att det är slåttermaskinen som har störst möjlighet att undvika skadan genom 

att utföra arbetet på ett säkert sätt. Till exempel kan skador undvikas genom att stanna 

maskinen vid förbipasserande trafik eller stänga av vägbanan vid utförandet. Båda dessa 

alternativ förefaller dock utgöra alltför långtgående intrång i trafikens rörlighet för att 

kunna uppväga den minskade skaderisken. Det är inte utan vissa tveksamheter slutsatsen 

dras att vållande generellt bör kunna åläggas slåtterarbeten i dessa situationer, samtidigt 

som något rimligare alternativ inte erbjuds av rättssystemet. Genom att ålägga en skärpt 

vållandebedömning för slåtter och reducera bedömningen till om tid och plats stämmer 

för utförandet får slåtterarbeten genomgående en likartad tillämpning vid samtliga 

skadetyper orsakade av arbetet. Förslaget ligger nära en tillämpning av principen om 

fingerad culpa. Det är lämpligare att ålägga ett skärpt ansvar genom denna, redan 

befintliga, lag än att stifta ny lag med strikt ansvar för dessa specifika fall.  

Slutsatsen av det sagda blir att vid slåtter/röjningsarbeten bör det anses redan föreligga 

ett strikt ansvar jämte ett vållandeansvar som närmar sig en strikt bedömning genom 

TSL:s regler. Skadeståndsanspråk till följd av dessa skador bör därför aldrig gå igenom 

Trafikverket utan direkt riktas mot trafikförsäkringen. Från skadelidandes synpunkt är det 

ett betydligt säkrare skydd och medför enklare handläggningsprocess. En förklaring till 

varför tillämpningen idag är annorlunda kan vara att trafikförsäkringsbolagen kräver 

specifika uppgifter för att klargöra vilket fordon som orsakat skadan, såsom 

registreringsnummer, vilka uppgifter skadelidande ofta inte har.  
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5 Analys 

 

I uppsatsen har framkommit att Trafikverkets inställning till sitt ansvar för entreprenörers 

vållande, vilket visades genom målet i Falu Tingsrätt, precis som initialt påstods inte 

återspeglar gällande rätt. Trafikverket kan enligt gällande rätt inte anses bära ett 

principalansvar för anlitade entreprenörer. Som vidare visats i uppsatsen finns det i 

huvudsak två situationer då ansvar kan föreligga för en självständig medhjälpare när 

principalansvar inte föreligger. Det är dels när ”non-delegable duties” föreligger och dels 

situationer där strikt ansvar, eller där närliggande ansvar, aktualiseras.112 I denna analys 

ska några avslutande skälighetsöverväganden beaktas. 

Sammanfattningsvis har i uppsatsen utifrån de avvägningar som presenterats vissa 

ståndpunkter kunnat slutas för gällande rätt. För driftåtgärder talar som framställts 

övervägande skäl för att väghållaransvaret bör vara en ”non-delegable duty”. En 

rättstillämpning i enlighet med gjorda slutsatser medför att Trafikverket endast i unika 

fall bär ett faktiskt skadeståndsansvar mot tredje man, eftersom de flesta skador inträffar 

till följd av försumlighet hos entreprenören vid utförandet av väghållaruppgifterna och 

inte på grund av att uppgifterna förbises. Strikt ansvar aktualiseras inte för 

underhållsåtgärder eftersom de inte medför en extraordinär risk.113 

Bedömningen av vägarbeten och slåtter/röjning är inte fullt lika klar. Här behöver fler 

rättsprinciper beaktas och lämpligt är att göra detta genom parallell till norsk rätt. 

Skillnaden mellan norsk och svensk rätt kan sägas vara att norsk rätt har ett mer vidsträckt 

tillämpningsområde för strikt ansvar, vilket eventuellt kan anses medföra att 

uppdelningen mellan culpaansvar och strikt ansvar blir tydligare även om vissa 

mellanformer finns. Den norska utredningen följde en relativt tydlig skiljelinje, då 

väghållaren inte ålagts strikt ansvar och principalansvar snabbt kunde dömas ut återstod 

endast culpaansvar. I utredningen övervägdes inte andra alternativ.  

I Sverige, där strikt ansvar åläggs mer restriktivt, har det resulterat i flytande 

gränsdragning mellan culpaansvar och strikt ansvar, varpå flera mellanformer tillämpats 

i praxis. Strikt ansvar är inte alltid lämpligt att ålägga en part när principalansvar inte 

                                                           
112 Jfr Ekstedt, Skadeståndsrätt, s. 67 och 79f. 
113 Jfr Hagstrøm & Stenvik, Erstatningsrett, s. 249. 
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föreligger, eftersom strikt ansvar är ett så pass ingripande fenomen. Principen om ”non-

delegable duties” är därför ett bra komplement. Principen förefaller väl övervägd och 

fyller ett viktigt syfte där den är tillämplig. Svårigheten inträder då ingen av dessa 

principer är tillämpliga. Kvar står då möjligheten att tillämpa fingerad eller presumerad 

culpa. Principerna ålägger parten ett tyngre ansvar utan att vara lika ingripande som strikt 

ansvar. Fingerad culpa bör tillämpas restriktivt då det är osäkert utifrån 

rättssäkerhetssynpunkt, bland annat saknar metoden förutsebarhet. Presumerad culpa kan 

då vara en sista utväg.  

För slåtter/röjning förefaller presumerad culpa vara en alltför tillmötesgående princip att 

tillämpa. Istället är detta en av de situationer där användning av fingerad culpa är 

lämpligare på grund av verksamhetens farlighet. Slåtter/röjning är dock ett specialfall i 

dessa sammanhang. Vållandebedömning behöver göras för vare enskild situation där 

arbetsfordon orsakar skador på liknande sätt. TSL ålägger strikt ansvar för skador på 

egendom som inte befinner sig i trafik. Strikt ansvar förefaller väl anpassat, och ansvaret 

är redan fastslaget i lag. Detta ansvar bör vara tillämpligt även på andra situationer än 

slåtter/röjning.  

För vägarbeten finns däremot starka argument mot att tillämpa både fingerad och 

presumerad culpa. Trafikverket utför vägbyggen och ombyggnationer i syfte att främja 

Sveriges infrastruktur. För främjandet av infrastrukturen och rörligheten i landet måste 

vissa olägenheter tålas av allmänheten. Vägbyggen är ingen riskfri verksamhet men syftet 

verksamheten fyller bör åtminstone till viss del väga upp detta faktum. Samma argument, 

att vissa olägenheter bör tålas, kan även anföras i förhållande till trafiksäkerhetsarbeten, 

såsom slåtter eller andra driftarbeten. Skillnaden mot vägbyggen är att för den verksamhet 

som där klassas som farlig, exempelvis grävningsarbeten, föreskrivs strikt ansvar i 

speciallag. Övriga arbeten vid vägbyggen utförs oftast inom ett avgränsat område som 

förses med skydd och andra säkerhetsanordningar. Av detta följer att dessa arbeten vid 

vägbyggen inte förefaller lika farliga som slåtter/röjning. 

Vid oaktsamhet under utförandet av vägbyggen ska givetvis den oaktsamme parten stå 

för detta. Däremot förefaller det vara för långtgående att ålägga Trafikverket ett mer 

omfattande ansvar för vägbyggen. Skydd för skadelidandes rätt tillgodoses i tillräcklig 

mån genom Trafikverkets samt entreprenörernas oaktsamhetsansvar enligt culparegeln i 
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SkL. Anledning saknas att på grund av skadelidandes behov av skydd ålägga ett mer 

långtgående ansvar. Här råder samma slutsats som den norska utredningen framhållit. 

Syftet bakom att upphandla entreprenörer genom att främja produktivitet, innovation och 

effektivitet på marknaden skulle kunna förfelas om Trafikverket bar ansvar för 

entreprenörers vållande. Åläggs Trafikverket sådant ansvar skulle av verket vidtagna 

preventionsåtgärder troligen medföra striktare kontroller och regler, vilket kan hämma 

entreprenörernas innovation och effektivitet. Det skulle även kunna påverka 

entreprenörernas incitament att utföra sitt arbete så riskfritt som möjligt, vilket påverkar 

skadeståndets preventiva funktion.  

Att Trafikverket arbetar med offentlig verksamhet ska inte bortses från. Därigenom 

aktualiseras hänsyn som inte gäller vid privat verksamhet. Som tidigare framhållits (se 

avsnitt 3.4.1) är argumentet för strikt ansvar att placera kostnaden inom verksamheten 

mer motiverat för privat verksamhet än offentlig. Eftersom privat verksamhet drivs med 

vinstsyfte motiverar detta att verksamheten får stå för riskerna som verksamheten medför. 

Däremot saknar offentlig verksamhet sådant vinstintresse, det allmänna företräder vid 

byggande och drift av väg ett samhällsintresse vilket blir ett 

ansvarsbegränsningsargument. I propositionen till SkL framställdes också åsikten att för 

oundvikliga fel kan absoluta garantier inte rimligen krävas av allmänheten. Enskildas 

förluster i detta fall får anses vara ett pris medborgare betalar för att dra nytta av sådan 

verksamhet vars yttersta syfte är att tillvarata medborgarnas egna intressen. Medborgarna 

måste räkna med denna skaderisk.  

För att avrunda uppsatsen ska en sista aspekt beaktas. I den norska utredningen uttalades 

att när skadelidande väcker talan mot staten bör staten inte avvisa talan enbart på grunden 

att det är entreprenörens oaktsamhet som orsakat skadan. Det lämpligaste är om staten 

kontaktar entreprenören för att se om denne vill ta på sig ansvaret. Vidtar inte 

entreprenören åtgärder bör staten agera mot kravet och, om situation med utbetalning 

uppstår, utöva sin regressrätt mot entreprenören (se avsnitt 3.2.3). Det synsätt som därmed 

presenteras liknar till stor del den tillämpning som just nu sker genom Trafikverkets 

handläggning av skadeärenden. Även här är grannländerna lika.  

Myndigheter intar en speciell ställning i vårt samhälle. De verksamheter som bedrivs 

saknar oftast vinstsyfte och finansieras genom skatter istället för vinster. Myndigheters 

särställning bör även beaktas i olika rättssituationer. Allmänintresset i verksamheten kan 
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tala för att skador hos tredje man inte ska ersättas av myndigheter, viss risk får 

allmänheten tåla då absolut riskfrihet inte kan garanteras. Ett lagstadgat ansvar måste 

visserligen uppfyllas men det saknas skäl för att dra ansvaret längre än nödvändigt. 

Myndighetens speciella ställning i samhället och verksamhetens allmänintresse kan 

däremot också ålägga myndigheten ansvar genom skälighetsöverväganden trots att det 

inte anges i lag. För Trafikverket innebär detta att det föreligger en skyldighet mot 

allmänheten att bistå vid utredningen av medborgarnas skadeståndskrav. Skyldigheten 

gäller trots att ansvar inte föreligger för att ersätta oaktsamhetsskador vållade av 

entreprenörer vid utförande av väghållaransvaret. På detta sätt tillgodoses skadelidandes 

intressen trots att Trafikverket inte står för skadeståndsskyldigheten. De extra utgifter för 

staten som tillkommer i handläggarkostnader motiveras av medborgarintresset. I 

slutändan är det rimligare att ålägga Trafikverket ett handläggaransvar än ett strikt ansvar.  
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