


Så här räknar vi för att reglera höjda priser för 
bränsle i befintliga kontrakt

• Regleringen kommer att baseras på vilken form av entreprenadvariant 

du har. Index regleras med utgångspunkt från januari och reglering sker 

från och med februari. 

• På kommande sidor ser du exempel på hur regleringen planeras 

beräknas beroende på vilken form av kontrakt ditt företag har.

• Vid frågor – vänd dig till din ordinarie kontakt inom Trafikverket.
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2. Kontrakt utan specifik reglering av drivmedel

Alternativ

Centralt framtagen vägledning av kostnadsandel drivmedel 

(procent) utifrån olika typer av entreprenader. Ersätter

utvecklingen specifikt för perioden från att Ukraina invaderades, 

med § 6.1412 Specifik reglering resursgrupp drivmedel. 

• Ersätter specifikt för krigets påverkan 

av drivmedel. 

• Reglering from februari 2022 

(basmånad januari 2022)

För kontrakt som inte kan hanteras enligt något av alternativen 1 eller 3,  ersätts kostnadsökning för drivmedel under perioden från kriget mot Ukraina 

startade enligt följande: 

Investering Väg och broentreprenader 7,4 % 

Investering Tunnelentreprenader 2,5 %

Järnväg investeringsentreprenader 6,9 %

Underhåll bas järnväg 3,0 %

Bro underhåll 1,8 %

Beläggningsentreprenader, massa 12 % 

Beläggningsentreprenader, tank 4 %
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2B. Kontrakt utan specifik reglering av drivmedel, generell 
indexreglering med KPI-KS som regleras månadsvis

För kontrakt som inte kan hanteras enligt något av alternativen 1 eller 3,  ersätts kostnadsökning för drivmedel under perioden från kriget mot Ukraina 

startade enligt följande:

Vägmarkeringsentreprenader 6%

Beläggningsentreprenader, massa 10% 

Beläggningsentreprenader, tank 2%

Alternativ

Centralt framtagen vägledning av kostnadsandel drivmedel 

(procent) utifrån olika typer av entreprenader. Ersätter

utvecklingen specifikt för perioden från att Ukraina invaderades, 

med § 6.1412 Specifik reglering resursgrupp drivmedel. 

• Ersätter specifikt för krigets påverkan 

av drivmedel. 

• Reglering from februari 2022 

(basmånad januari 2022)

• Tar hänsyn till drivmedels andel av KPI-

KS
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3. Kontrakt där drivmedel är inbyggt i den generella 
indexregleringen,  (Entreprenadindex/Indexkorg)

Alternativ

Särskilj drivmedel ur indexkorgen och ersätt

utvecklingen specifikt för perioden från att Ukraina 

invaderades, med § 6.1412 Specifik reglering 

resursgrupp drivmedel.

• Ersätter specifikt för krigets påverkan av drivmedel.

• Reglering from februari 2022, basmånad januari 2022

• Enligt kontrakt reglerar ”generell reglering” för 

perioden framåt. 
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URB till entreprenader enligt ovan (kontraktstyp 2 och 2B)
Med anledning av den kraftigt ökade kostnaden vad gäller drivmedel förorsakad av kriget i Ukraina kompletterar Trafikverket parternas kontrakt med en möjlighet till 
specifik reglering av resursgrupp drivmedel enligt nedan, som tillfälligt tillägg till kontraktet. Regleringen avser entreprenadarbeten utförda under kontraktstiden //exklusive 
projektering avseende framtagande av bygghandling// som utförts från och med den 1 februari 2022 dock längst till den 31 december 2022 för att reglera 
kostnadsökningar. Syftet är att vid sidan av avtalade villkor reglera oförutsebara och extraordinära kostnadsökningar som inte bedöms ha varit möjliga att prissäkra. 
Trafikverket äger rätt att ensidigt säga upp regleringen om förutsättningarna förändras. I den mån ni som entreprenör väljer att godta och begär ersättning enligt denna 
regleringsmodell innebär det att någon ytterligare ersättning för drivmedel utgå för samma period. Ni som entreprenör har således inte rätt att begära ersättning för 
kostnadsändringar avseende drivmedel enligt någon annan bestämmelse i entreprenadkontraktet - eller inkludera drivmedelskostnader som ersätts genom denna modell -

i krav som framställs enligt AB 04/ABT 06 kap 6 § 3 eller annan motsvarande bestämmelse i kontraktet.

En förutsättning för ersättning enligt denna underrättelse är att entreprenören tillser att reglering sker mot berörda underentreprenörer.

Specifik reglering resursgrupp drivmedel

Drivmedel (diesel) bedöms utgöra ? % av kontraktssumman.

Basmånaden ska vara januari 2022//alternativt senare anbudsmånad/basmånad//.

Följande formel ska tillämpas.

K2 = VU * ? * (iu-ib)/ib

K2 = Regleringsbelopp för drivmedel

VU = Fakturerat belopp under utförandemånaden exklusive eventuella regleringsbelopp från specifik reglering av andra material/resursgrupper.

? = Faktor som anger att ? % av beloppet regleras enligt denna formel. Anges i decimalform.

ib = Indextal för basmånad Entreprenadindex littera 7011 

iu = Indextal för utförandemånad Entreprenadindex littera 7011 

Reglering ska ske med Entreprenadindex littera 7011 (basår 2011)
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URB till entreprenader enligt ovan (kontraktstyp 3)
Med anledning av den kraftigt ökade kostnaden vad gäller drivmedel förorsakad av kriget i Ukraina kompletterar Trafikverket parternas kontrakt med en möjlighet till 
specifik reglering av resursgrupp drivmedel enligt nedan, med drivmedelsandelen i den generella indexregleringen i kontraktet, som tillfälligt tillägg till kontraktet. I 
förekommande fall littera 7011 och littera 6011.  Regleringen avser entreprenadarbeten utförda under kontraktstiden //exklusive projektering avseende framtagande av 
bygghandling// som utförts från och med den 1 februari 2022 dock längst till den 31 december 2022 för att reglera kostnadsökningar. Syftet är att vid sidan av avtalade 
villkor reglera oförutsebara och extraordinära kostnadsökningar som inte bedöms ha varit möjliga att prissäkra. Trafikverket äger rätt att ensidigt säga upp regleringen om 
förutsättningarna förändras. Ni som entreprenör har således inte rätt att begära ersättning för kostnadsändringar avseende drivmedel enligt någon annan bestämmelse i 
entreprenadkontraktet - eller inkludera drivmedelskostnader som ersätts genom denna modell - i krav som framställs enligt AB 04/ABT 06 kap 6 § 3 eller annan 
motsvarande bestämmelse i kontraktet.

En förutsättning för ersättning enligt denna underrättelse är att entreprenören tillser att reglering sker mot berörda underentreprenörer.

Drivmedel (diesel) bedöms utgöra ? % av kontraktssumman.

Basmånaden ska vara januari 2022//alternativt senare anbudsmånad/basmånad//.

Följande formel ska tillämpas.

K2 = VU * ? * (iu-ib)/ib

K2 = Regleringsbelopp för drivmedel

VU = Fakturerat belopp under utförandemånaden exklusive eventuella regleringsbelopp från specifik reglering av andra material/resursgrupper.

? = Faktor som anger att ? % av beloppet regleras enligt denna formel. Anges i decimalform.

ib = Indextal för basmånad Entreprenadindex littera 7011

iu = Indextal för utförandemånad Entreprenadindex littera 7011

Reglering ska ske med Entreprenadindex littera 7011 (basår 2011).”
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