
LÄR DIG MER OM:
• Allt om standardavtalen AB 04 och ABT 06

• ABT-U 07 och AB-U 07 samt ABK 09

• Upphandling, organisation och samordning

• Skyldigheter efter avtalets ingående

• Skriftlighetskraven

• Ändringsarbeten - Tilläggsarbeten - Avgående arbeten

• Hinder och men

• Ansvars- och garantitid

• Ekonomi - slutavräkning, betalning och säkerheter

UNDVIK MISSTAG - SÄKRA ENTREPRENADEN
Det juridiska regelverket för entreprenader är mycket viktigt att känna till för att undvika både problem 
och onödiga kostnader.
Kursen ger dig en heltäckande genomgång av hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i 
praktiken. Du får mycket värdefull juridisk grundkunskap och insikt i alla de juridiska regler som gäller 
för entreprenadverksamhet.
Välkommen!

ENTREPRENADJURIDIK
AB 04 OCH ABT 06 MM

“En väldigt lärorik kurs för 
såväl den nya och den erfarne 
personen!“   

 Mike, Vice Vd, GITAB

“

Praktisk  
kunskap som  

ger trygga  
entreprenader!

VÄLJ VILKEN TYP AV KURS DU VILL GÅ:
 ○ klassrumskurs
 ○ distanskurs (du deltar på distans i en klassrumskurs)



Anmäl dig på
hjartum.se

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som är utförare eller 
beställare av entreprenader.
Du vill få kunskaper om standardavtalen AB 04 
och ABT 06 och vilka juridiska regler det finns att 
förhålla sig till i samband med utförande- 
entreprenader och totalentreprenader.
Du kan t ex vara:
• byggherre 
• fastighetsägare 
• förvaltare
• entreprenör, underentreprenör
• konsult
• projektledare
• ombud

KURSENS MÅL
Kursens mål är att ge dig en helhetsbild av de 
juridiska regler som gäller i samband med en 
entreprenad - från upphandling och organisa-
tion till slutavräkning och besiktning. 
Du lär dig bl a om:

• AB 04, ABT 06, AB-U 07, ABT-U 07  
 och ABK 09

• Allmänna skyldigheter - skriftlighetskrav mm

• ÄTA-arbeten - vad gäller?

• Ansvar - under och efter entreprenadtiden

• Ekonomi - slutavräkning och betalning

• Skadeståndsanspråk, försäkringar mm

EFTER KURSEN KAN DU
Efter kursen har du fått goda juridiska kunskaper 
om hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska 
tillämpas i praktiken. 
Du har fått praktisk kunskap om hur standard- 
avtalen kopplas till utförandeentreprenader och 
totalentreprenader.
Du har lärt dig vilka juridiska regler som gäller 
inom entreprenadverksamhet och har fått  
insikter om både skyldigheter, rättigheter och 
risker.
Kort sagt har du säkerställt att entreprenader  
genomförs på ett både professionellt och lön-
samt sätt.

KURSLEDARE
Patrik Westerlund, Cross Advokater
Patrik Westerlund är advokat med särskild inriktning mot entreprenadrätt, arbetsrätt och tviste- 
lösning. Han har mångårig erfarenhet som juridiskt ombud och rådgivare i entreprenadrättsliga 
ärenden och företräder regelbundet såväl beställare som entreprenörer i domstol.
Förutom i entreprenadrätt föreläser Patrik även i arbetsrätt.



• Allmänt om standardavtalen AB 04 och ABT 06
• Genomgång av entreprenadformer
• Upphandling och organisation
• Samordningsansvaret
• Avtal enligt AB 04 och ABT 06
• Motstridiga bestämmelser i kontraktshandlingarna
• Allmänt om avtalets förutsättningar - ansvar för  
 lämnade uppgifter 
• Allmänna skyldigheter efter avtalets ingående -  
 tidplan, möten mm
• Allmänt om skriftlighetskravet

Föreläsningar och genomgångar blandas med praktiska 
övningar under hela kursen.

• Ändrings-, Tilläggs-, Avgående arbeten (ÄTA)
• Utförandet - kravet på fackmässighet
• Hinder och men, rätt till tidsförlängning
• Ansvar för fel och avhjälpandeskyldighet
• Garantiansvar - ansvarstid, garantitid
• Ekonomiska frågor - betalning, säkerhet, preskription
• Att framställa skadeståndsanspråk 
• Skyldighet att ha försäkringar
• Besiktningar
• Allmänt om hävning av entreprenadavtal,  
 entreprenadtvister
• Allmänt om underentreprenörers ställning i  
 förhållande till general- eller huvudentreprenör och   
 AB-U-07 och ABT-U 07 
• Allmänt om ABK 09

“Mycket kunnig föreläsare och han kunde förmedla och hade ett bra struktur på dagarna med en välplanerad 
arbetsgång genom hela området. Bra exempel från verkligheten.”

 Lars Lindroth, utvecklingskoordinator, Bosch Thermoteknik AB

“

Kursen som bl a ger dig svaren på:

 h Vad är ett standardavtal?
 h Vad innebär de olika entreprenadformerna?
 h Kan man neka att utföra tilläggsarbeten?
 h När kan garantitiden förlängas?
 h När kan innehållande av betalning ske?
 h Vad händer om entreprenaden inte godkänns?
 h Vilka möjligheter finns att lösa tvister?

PROGRAM - ENTREPRENADJURIDIK
DAG 1 DAG 2

Hålltider
Dag 1
09.00 Registrering med kaffe & smörgås
09.15 Kursen inleds
12.00 Lunch
14.40 Eftermiddagskaffe
16.30 Dag 1 är avslutad 

Dag 2
09.00 Dag 2 inleds
10.00 Förmiddagskaffe
12.00 Lunch
14.40 Eftermiddagskaffe
16.00 Kursen är avslutad 



ENTREPRENADJURIDIK

• Allt om standardavtalen AB 04 och ABT 06
• ABT-U 07 och AB-U 07 samt ABK 09
• Upphandling, organisation och samordning
• Skyldigheter efter avtalets ingående
• Skriftlighetskraven
• ÄTA-arbeten
• Ansvars- och garantitid, ekonomi mm

SÄKERSTÄLL ENTREPRENADEN
Kursen ger dig goda juridiska kunskaper om hur standardavta-
len AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken. Du lär dig vilka 
juridiska regler som gäller inom entreprenadverksamhet och får 
kunskaper om både skyldigheter, rättigheter och risker.

“Tyckte det var en kanonbra kurs. 
Otroligt lärorik, samt att föreläsaren 
var väldigt mån om att förklara och 
svara på ens frågor. Detta var nog inte 
min sista kurs här hos er! 

 Olle Blandin, projektledare,  
 Solkompaniet Sverige AB

“

DELTAGARAVGIFT PER PERSON EXKL MOMS
Välj vilken typ av kurs du vill gå:
Klassrumskurs: 10.980 kr
Distanskurs (delta på distans i klassrumskurs): 9.980 kr

PLATS OCH LOKAL FÖR KLASSRUMSKURS
Kursen kommer att hållas centralt i Stockholm. Lokal 
meddelas alla deltagare ca 2 veckor före kursstart. 
I kallelsen till kursen får du förslag till hotell i närheten 
av lokalen.

3 ENKLA SÄTT ATT BOKA
hjartum.se  | info@hjartum.se  |  08-660 21 60

BOKNINGSVILLKOR
Bokningen är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas 
till en kollega. 
Avbokning
- Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart debiteras 0 % av avgiften.
- Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart debiteras 100 % av avgiften.
För fullständiga bokningsvillkor, vänligen se vår hemsida.

Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08–660 21 60 | info@hjartum.se

Klassrumskurs i Stockholm
9-10 nov 2021

Distanskurs
9-10 nov 2021

VÅRT KURSUTBUD  - LÄS MER PÅ HJARTUM.SE

LEDARSKAPSUTBILDNING
Arbetsledarutbildning
Att leda utan att vara chef - grund & forts
Arbetsrätt - grundkurs
Certifierad ledare
Chefens samtal
Ny som chef - grund & forts
Ny som projektledare

Ett bra alternativ när ni är flera som har 
behov av uppdaterade kunskaper och ny 
kompetens.
Kontakta oss för offert eller diskussion på 
info@hjartum.se.

FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING

KUNDBEMÖTANDE & SERVICE
Att ge service via mejl & chatt
Besvärliga kunder
Kundservice i världsklass

EKONOMI & LÖN
Bokslutsarbete och deklaration
Ekonomi för icke-ekonomer
Grundkurs i bokföring
Lönedagarna
Stiftelsekurs

BYGG & FASTIGHET
Entreprenadjuridik
Avhysningsärenden
Grundkurs i hyresjuridik

ADMINISTRATION & KONTOR
Administrationsdagarna
Excelkurs - grunder
Excel för ekonomer


