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1  Egendomsförsäkring 
För denna försäkring gäller Basvillkor och Allmänna avtalsbestämmelser. Detta produktvillkor följer 
punktnumreringen i Basvillkoret. Följande avvikelser och tillägg gäller för Trygg-Hansa Allriskförsäk-
ring för arbetsområde: 

1.1 Vem försäkringen gäller för 

1.1.1 Försäkringstagaren 
Försäkringen gäller i fråga om arbeten och hjälpmedel för försäkringstagaren. 

1.1.2 Annan än försäkringstagaren 
Försäkringen gäller i fråga om 

• arbeten även för 
• försäkringstagarens beställare, om denne är byggherre 
• försäkringstagarens underentreprenör/underleverantör 
• försäkringstagarens beställare vid montagearbeten, om denne är ägare eller brukare till 

fastigheten eller maskinanläggningen 

• hjälpmedel även för 
• försäkringstagarens beställare, om denne är byggherre 
• ägaren till hjälpmedel, som försäkringstagaren leasar, hyr eller lånar. 

 
i den mån ägaren inte har rätt till skadeersättning genom egen försäkring och under förutsättning att 
försäkringstagaren 

• enligt lag eller skriftligt avtal är skyldig att ersätta skada eller 
• i skriftligt avtal med ägaren åtagit sig att försäkra egendomen. 

 
Försäkringen gäller således inte i något fall för den försäkrades sidoentreprenör/sidoleverantör, om 
inte detta särskilt har angetts i försäkringsbrevet. 

1.2 När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffat under försäkringstiden om försäkringen varit i kraft, med de 
begränsningar som anges i 1.2.1 – 1.2.3. 

1.2.1 Provbelastning och provdrift 
För arbeten som utgör montageverksamhet gäller försäkringen under sammanlagt högst fyra veckor 
(672 timmar) vid provbelastning, provdrift, prestandaprov eller motsvarande prov under kommersiell 
drift. 
 
Efter avlämnandet finns inget försäkringsskydd om inte annat framgår av försäkringsbrevet. 

1.2.2 Arbeten som utförs på entreprenad 

Konsument som beställare  
Försäkringen gäller för skada som den försäkrade är skyldig att ersätta enligt Konsumenttjänstlagen 
(SFS 1985:716) eller allmänna leveransbestämmelser för konsumententreprenader utgivna av 
branschorganisation. 
 

Näringsidkare som beställare oavsett om standardbestämmelse är avtalad  
Entreprenadtid 
För arbeten som utförs på entreprenad gäller försäkringen till dess arbeten eller del därav avlämnats 
eller övertagits. 
 
 
 
 



Produktvillkor – Allriskförsäkring för arbetsområde 

Sida 4 av 13 
 

Näringsidkare som beställare då standardbestämmelse är avtalad 
Försäkringen gäller efter avlämnande för skada som den försäkrade är skyldig att ersätta enligt stan-
dardbestämmelse. 
  
Garantitid 
Försäkringen gäller dessutom efter avlämnande eller övertagande i högst 

• fem år från garantitidens början för skada som beror på fel i arbetsprestation och som upp-
täcks under garantitiden. Försäkringen gäller dessutom för skada som upptäcks senast under 
det sjätte året från garantidens början och som uppkommer vid avhjälpande av sådant fel i ar-
betsprestation som upptäckts under garantitiden. 

 

• två år från garantitidens början för skada som beror på fel i material och som upptäcks under 
garantitiden. Om entreprenören har erhållit eller erhåller en längre garantitid för material eller 
varor, gäller denna garantitid även mellan entreprenören och beställaren, dock längst fem år 
från garantitidens början. Försäkringen gäller dessutom för skada som upptäcks senast under 
det tredje året från garantidens början och som uppkommer vid avhjälpande av sådant fel i 
material som upptäckts under garantitiden. 

 
Undantag 
Försäkringen gäller inte efter avlämnande eller övertagande för skada på arbeten som utgör montage-
verksamhet och som beror på fel i sådana arbeten. 
 
Anmärkning: Har försäkring för montageverksamhet tecknats särskilt, vilket i så fall anges i försäk-
ringsbrevet, gäller särskilt villkor. 
 
Efter garantitid  
Försäkringen gäller, om försäkringen är i kraft, dessutom för skada på arbeten som upptäcks under 
försäkringstiden till den del den försäkrade ansvarar härför på grund av att felet är väsentligt och har 
sin grund i vårdslöshet.   
 
Försäkringen gäller under inga omständigheter för skada som upptäcks senare än tio år från det att 
entreprenaden avlämnats. 

1.2.3 Arbeten i egen regi 
För arbeten som utförs för försäkringstagarens egen räkning (för eget bruk eller för försäljning) gäller 
försäkringen till dess arbeten tagits i bruk, dock längst tre månader från den tidpunkt då de kunnat tas 
i bruk. 

1.3 Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller inom Norden 

1.3.3 Arbeten och Hjälpmedel 

• på arbetsområde 

• på upplagsplats eller i lokal som används för förvaring, användning eller åtgärd 

• i transportmedel samt vid lastning och lossning i och ur transportmedel 

• på försäkrades försäkringsställe 

1.3.4 Ritningar, arkivalier, programlicenser och datainformation samt 
Arbetstagares egendom 

• på arbetsområde samt under transport till och från arbetsområde.  

1.4 Försäkrat intresse 
Försäkringen avser endast sådan skada som består i att den försäkrade egendomens värde minskas 
eller går förlorat. 
 
Beträffande avbrottsförlust, se kap 2, Avbrottsförsäkring. 



Produktvillkor – Allriskförsäkring för arbetsområde 

Sida 5 av 13 
 

1.5 Försäkrad egendom och försäkringsbelopp 

1.5.1 Försäkrad egendom 
Försäkringen omfattar egendom som angetts med objekttyp eller på annat sätt i försäkringsbrevet. 
 

Omfattningsbegränsning 
Försäkringen omfattar inte följande typer av arbeten och hjälpmedel, om inte detta anges i försäk-
ringsbrevet 

• arbeten som utförs i konsortium 

• arbeten – med kontraktsumma över 25 basbelopp – avseende 
• petrokemisk industri, kärnkraftverk 
• bro, viadukt, bergrum, tunnel 
• dammbyggnad, vattenkraftstation, hamnanläggning 
• anläggning under, i eller ovanför vattendrag, sjö eller hav 

• hjälpmedel av typ  
• luftfartyg, svävare, hydrokoptrar, pontonkranar och mudderverk 
• kassuner och pontoner - med värde över 10 basbelopp 
• trafikförsäkringspliktiga fordon och släpfordon till dessa 
• motorfordon, traktorer, terrängfordon och truckar  
• motorredskap vikt över 2000 kg 
• motorredskap vikt under 2000 kg, med möjlighet till persontransport eller godsförflyttning. 
• gräv-, schakt-, väg- och pålningsmaskiner, dumprar, asfaltverk och asfaltkokare 
• mobilkranar och tornsvängkranar 
• skepp och båtar 

 
Försäkringen omfattar inte hjälpmedel när de används vid följande typer av arbeten 

• bro, viadukt, bergrum, tunnel 
• dammbyggnad, vattenkraftstation, hamnanläggning 
• anläggning under, i eller ovanför vattendrag, sjö eller hav, 

med kontraktsumma över 25 basbelopp, enligt ovan. 

1.5.2 Försäkringsbelopp/Högsta ersättning 
Försäkringen gäller med de försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. 
 

Helvärde 
Försäkringen för arbeten är helvärdeförsäkring, om inte annat anges i försäkringsbrevet. 
 

Förstarisk 
Försäkringen för hjälpmedel, ritningar, arkivalier, programlicenser och datamedia samt arbetstagares 
egendom är förstariskförsäkring. 

1.5.2.1 Fribelopp 
Försäkringen omfattar följande egendom intill nedan angivna belopp. 

• ritningar, arkivalier, programlicenser och datamedia intill 2 basbelopp 

• arbetstagares egendom, per arbetstagare intill 0,2 basbelopp eller belopp enligt kollektivavtal 

• lånade eller hyrda hjälpmedel intill 20 % utöver angivet belopp i försäkringsbrevet, dock högst 
2 basbelopp. Fribeloppet ingår dock endast om hjälpmedel är försäkrade enligt försäkrings-
brevet. 

1.5.2.2 Högsta ersättning 
Arbeten som utförs på entreprenad 
För samtliga skador under 1.2.2 ”Garantitid” och ”Efter garantitid” som uppkommer under ett försäk-
ringsår är ersättningen begränsad till det dubbla försäkringsbeloppet. 
 
För samtliga skador på arbeten som avlämnats eller övertagits före det att försäkringen varit i kraft är 
ersättningen begränsad till det dubbla försäkringsbeloppet. 
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Egendom i transportmedel 
Ersättning för skada på egendom i transportmedel samt lastning och lossning i och ur transportmedel 
är begränsad till högst 10 basbelopp. Högsta ersättning vid stöld ur transportmedel är 5 basbelopp, 
om inte annat anges i försäkringsbrevet. 
 

Låsändring 
Ersättning lämnas med högst 3 basbelopp för låsändringar i samtliga lokaler som skäligen är påkal-
lade till följd av att nyckel eller kod till försäkringstagarens utförda arbeten eller disponerade lokaler - 
och som förvarats hos försäkringstagaren - stulits i samband med inbrott i lokal eller inhägnat område, 
som uppfyller för försäkringen gällande krav på inbrottsskydd, genom inbrott i bostad eller förlorats 
genom rån. Detta gäller dock endast lås i ingångsdörrar till bostäder och andra lokaler. 
 
Anmärkning: Med inbrott avses att någon olovligen med våld brutit sig in i lokal eller bostad. 
 

Skadegörelse 
Vid skada genom skadegörelse utan samband med inbrott är sammanlagd ersättningsskyldighet för 
skador inom en och samma fastighet enligt fastighetsregistret för 

• egendomsskador och därav föranledda skador som omfattas av Avbrotts-, Hyresförlust- och 
Extrakostnadsförsäkring samt 

•  röjningskostnad enligt 1.8 nedan jämte 1.8.2 i Basvillkoret. 
 
vid varje skadetillfälle begränsad till högst 300 basbelopp gemensamt för samtliga berörda försäkring-
ar och försäkringstagare i Trygg-Hansa. Ersättningar fördelas i förhållande till respektive skadebelopp. 
 

Åtkomstkostnad för entreprenör  
Åtkomstkostnad för entreprenör ingår intill 10 miljoner kr. För samtliga åtkomstkostnader som upp-
kommer under ett försäkringsår är ersättningen begränsad till 10 Mkr. 
 

Ras, jordskalv, vulkanutbrott, dammgenombrott 
Sammanlagd ersättningsskyldighet för skador inom en och samma fastighet enligt fastighetsregistret 
är för 

• egendomsskador och därav föranledda skador som omfattas av Avbrotts-, Hyresförlust-, och 
Extrakostnadsförsäkring samt 

• röjningskostnad enligt 1.8 nedan jämte 1.8.2 i Basvillkoret 
 
vid varje skadetillfälle begränsad till högst 150 basbelopp gemensamt för samtliga berörda försäkring-
ar och försäkringstagare i Trygg-Hansa. Ersättningar fördelas i förhållande till respektive skadebelopp. 

1.5.3 Investering och prisändring 
Det vid försäkringsårets början i försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet för arbeten anses där-
efter vid varje tidpunkt vara höjt med det belopp, varmed egendomens värde ökat genom ändrings- 
och tilläggsarbeten och prisändring från försäkringsårets början. Värdestegringen begränsas till att 
under försäkringsåret gälla intill sammanlagt 30 % av senast angivna försäkringsbelopp. 

1.6 Självrisk 
Vid varje skadetillfälle dras från det sammanlagda ersättningsbara skadebeloppet räknat enligt 1.10 
(Skadevärderingsregler) och 1.8 (Räddnings- och Röjningskostnad), ett belopp som utgör den försäk-
rades självrisk. 
 
Självrisken framgår av försäkringsbrevet. 
 

Särskild självrisk 
Självrisken är dock alltid lägst 0,5 basbelopp vid 

• skada efter garantitid enligt 1.2.2 
 
Självrisken är dock alltid lägst 0,3 basbelopp vid 
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• stöld ur transportmedel. Självrisken vid stöld ur transportmedel kan sänkas till 0,2 basbelopp, 
vilket i så fall framgår av försäkringsbrevet. 

 
Självrisken är 10 % av skadebeloppet, dock lägst 0,5 basbelopp och högst 2 basbelopp, vid skada 
som orsakats av: 

• byggtork eller flyttbar uppvärmningsanordning 

• motordrivet fordon (motorfordon, traktor, motorredskap eller terrängfordon) som uppställts i 
fabrikslokal, lagerlokal eller upplag. 

1.7 Försäkrade skadehändelser 
 

Allmänna undantag 
Allmänna undantagen enligt Basvillkoret 1.7. gäller även för denna försäkring, dock med följande änd-
ring och komplettering. 
 

Leverantörsgaranti 
Försäkringen omfattar inte skada  

• som leverantör av vara är skyldig att ersätta enligt åtagande i avtal. Undantaget tillämpas inte i 
den mån leverantör inte kan fullgöra sin skyldighet och den försäkrade kan styrka det. 

• på försäkrad egendom som köpts utan sådan garanti som gängse tillämpas vid försäljning el-
ler leverans inom branschen eller av den försäkrade om skadan skulle ha omfattats av sådan 
gängse garanti 

• då den försäkrade är tillverkare eller försäljare av den försäkrade egendomen om skadan 
skulle ha omfattats av sådan garanti som gängse tillämpas vid försäljning eller leverans inom 
branschen eller av den försäkrade. 

 

Dammgenombrott 
Försäkringen gäller inte för skada som orsakats genom brott i naturlig eller konstruerad uppdämning 
av vatten (dammgenombrott), som inte utgör arbete. 

1.7.8 Allriskförsäkring 
Försäkringen gäller för oförutsedd fysisk skada på försäkrad egendom. 
 

Stöld 
Ersättning för stöld lämnas endast om stöldtillfället kan preciseras. Se dock 1.9 beträffande krav på 
åtgärder för att förhindra stöld och påföljd när föreskrift inte följts. 
 

Åtkomstkostnader 
Vid ersättningsbar skada på arbeten på arbetsområde då skadan beror på fel i material eller felaktigt 
utförd arbetsprestation eller felaktiga beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar gäller 
försäkringen även för 

• kostnad för lokalisering och friläggning av felaktigheten dock ej kostnader för att avhjälpa 
själva felet 

• återställandekostnad 
om detta erfordras för att avhjälpa skadan.  
 

Undantag 
 

Risktagande 
Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade framkallat uppsåtligen eller genom grov vårds-
löshet. Detsamma gäller om den försäkrade annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i 
medvetande om att detta innebar betydande risk för att skadan skulle inträffa. 
 
Ersättning lämnas dock om den försäkrade kan visa att denne inte varit medveten om och heller inte 
borde ha varit medveten om skaderisken. 
 
Med den försäkrade likställs den försäkrades anställda i ledande ställning inom företaget eller på plat-
sen. 
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Bedrägeri 
Försäkringen gäller inte för skada genom bedrägeri, förskingring eller andra förmögenhetsbrott enligt 
brottsbalken. 
 

Fel 
Försäkringen gäller inte för 

• kostnad för att åtgärda fel i material eller i utförd arbetsprestation och inte heller för skada på 
arbeten som orsakats av sådant fel 

• kostnad för att åtgärda arbeten som är felaktiga på grund av ofullständiga eller felaktiga be-
räkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar och inte heller för skada på arbeten 
som orsakats av sådan felaktighet. 

 
Undantaget avser dock endast sådana kostnader som skulle ha uppkommit om felaktigheten hade 
åtgärdats omedelbart före skadans uppkomst. 
 

Skada på 
Försäkringen gäller inte för skada på 

• hjälpmedel där orsaken inte är en direkt följd av en påvisbar yttre orsak 

• begagnad egendom ingående i sådana arbeten som utgör montageverksamhet. Försäkringen 
gäller dock om den försäkrade kan påvisa att skadan inte till någon del orsakats av felaktighet 
i den begagnade egendomen. 

• förbrukningsmaterial ingående i hjälpmedel, t ex drivmedel, däck och slangar, filter, linor, 
packningar, remmar och kedjor, larvband, transportband.  

 
Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan påvisa att skadan har uppkommit genom plötslig och 
oförutsedd yttre orsak och skadan skulle ha uppkommit även om egendomen ej varit i drift.  
 
Skadan värderas till högst egendomens tekniska värde.  
 

Skada som består i 
Försäkringen gäller inte för skada som består i 

• förlust av datainformation till följd av fel eller brist hos datamedia, felhantering, felprogramme-
ring eller liknande 

• förslitning, förbrukning, korrosion, kavitation, beläggning eller avsättning 
 
Försäkringen gäller inte heller för skada på hjälpmedel som består i 

• sönderfrysning av förbränningsmotor eller till densamma hörande kylsystem. 

• att borrutrustning fastnar eller går förlorad under marknivå. 
 

Skada av annan art 
Försäkringen gäller inte för skada som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbar-
het eller kan avhjälpas genom normal service eller justering. 

1.8 Räddnings- och Röjningskostnad 

1.8.2 Röjningskostnad  
Med tillämpning av Basvillkoret 1.8.2 (Röjningskostnad) i övrigt gäller att sammanlagd ersättning för 
egendomsskada och röjningskostnad, vad avser förstariskförsäkring för hjälpmedel, är begränsad till 
försäkringsbeloppet. 

1.9 Säkerhetsföreskrifter 
Definition 
Med säkerhetsföreskrift avses i 4 kap 6§ 2 st. försäkringsavtalslagen (2005:104), en föreskrift om vis-
sa bestämda handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller 
om vissa bestämda kvalifikationer hos den försäkrade eller dennes anställda eller andra medhjälpare. 
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Allmänna säkerhetsföreskrifter 
För försäkringen gäller föreskrift som meddelats i lag, av myndighet, tillverkare, leverantör, besikt-
ningsman eller motsvarande. Det finns exempelvis föreskrifter för elsäkerhet, explosiva och brandfar-
liga varor, kemiska produkter och miljöskydd. Föreskrifterna kan även gälla anvisningar om service 
och underhåll. 
 

Särskilda säkerhetsföreskrifter 
Utöver ovan angivna allmänna säkerhetsföreskrifter gäller särskilda säkerhetsföreskrifter. Sådana 
säkerhetsföreskrifter kan förekomma under respektive villkorspunkt eller i övrigt framgå av försäk-
ringsavtalet, exempelvis av besiktningsprotokoll till vilket försäkringsbrevet hänvisar. 
 
Vilka som ska följa säkerhetsföreskrifterna 
Den försäkrade svarar gentemot Trygg-Hansa för att säkerhetsföreskrifterna följs av 

• den försäkrades företagsledning 

• övriga anställda hos den försäkrade 

• entreprenörer och andra uppdragstagare som anlitas av den försäkrade 

• annan som har att tillse att föreskriften följs. 
 

Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts 
 
Huvudregel 
Enligt 8 kap 12 § försäkringsavtalslagen (2005:104), är försäkringsbolaget fritt från ansvar när den 
försäkrade vid försäkringsfallet har försummat att följa en säkerhetsföreskrift om inte åsidosättandet 
kan antas saknat betydelse för skadan. Kan den försäkrade göra antagligt att skadan delvis skulle ha 
inträffat oavsett om säkerhetsföreskriften följts lämnas ersättning i denna del. Med den försäkrade 
likställs annan som har haft att tillse att föreskriften följdes. 
 

Allmänna säkerhetsföreskrifter 
Med avvikelse från huvudregeln åtar sig Trygg-Hansa att, när åsidosättandet haft betydelse för ska-
dan, ändå betala viss ersättning då allmänna säkerhetsföreskrifter inte följts. Den del av skadan som 
inte ersätts enligt huvudregeln ersätts ändå men med avdrag med 20 %, dock lägst ett halvt och högst 
10 basbelopp. 
 

Särskilda säkerhetsföreskrifter 
För de särskilda säkerhetsföreskrifterna gäller huvudregeln om inte annat framgår under respektive 
säkerhetsföreskrift. 

1.9.2 Inbrottsförsäkring 

1.9.2.1.6 Krav på åtgärder för att förhindra stöld 

Vid stöld gäller att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbe-
gärlighet samt förhållandena i övrigt. 
 
Exempel på rimliga åtgärder för att förhindra stöld är att värdefull egendom ska låsas in i lokal eller 
inhägnad eller låsas fast så att egendomen inte utan stora svårigheter kan stjälas. 
 
Exempel på rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra stöld ur transportmedel är till exempel att 

• inte lämna egendomen på öppet flak eller flak täckt med kapell när transportmedlet lämnas 
utan uppsikt 

• inte lämna kvar startnyckeln 

• låsa förarhytt, takbox eller annan skåpanordning av trä, plåt, plast eller annat hårt material när 
egendomen förvaras i dessa. 

 

Påföljd när föreskrift inte följts 
Om föreskrifterna ovan inte följts tillämpas huvudregeln enligt 1.9. 
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1.9.2.1.9 Krav på åtgärd för stöld ur nattparkerat transportmedel 

Nattparkerat transportmedel ska vara inlåst i garage, uppställt på inhägnat och låst område eller på 
inhägnat och bevakat område. 
  
Påföljd när föreskrift inte följts 
Med avvikelse från huvudregeln åtar sig Trygg-Hansa att, när åsidosättandet haft betydelse för skada, 
ändå betala viss ersättning. Den del av skadan som inte ersätts enligt huvudregeln i 1.9 ersätts ändå 
men med ett avdrag med 0,3 basbelopp. 

1.9.2.1.10 Krav på inbrottsskydd för provisorisk lokal/arbetsområde 

Försäkringen omfattar, om inte annat avtalats, provisorisk lokal (byggnad) till exempel skjul och bodar, 
containrar, lokal inom byggnad som är under arbete. 
 
För att uppfylla inbrottskyddskraven för provisorisk lokal (för container se nedan) ska lägst Skydds-
klass 1 vara uppfyllt. Hur inbrottsskyddet ska vara utfört finns beskrivet i Trygg-Hansas folder -      
Inbrottsskydd - Skyddsklass 1.  
 
Det Särskilda villkoret SI 01 Inbrottsskydd – Skyddsklass 1 kan beställas 

•  per telefon, 077-11 11 700 

•  per e-post, foretag@trygghansa.se 

•  på vår hemsida, www.trygghansa.se/foretag 
 

Container 
Krav på inbrottsskydd för container 

• containers omslutningsyta ska bestå av minst 1,5 mm stålplåt eller annat utförande som i det 
särskilda fallet har godkänts av Trygg-Hansa 

• låsning ska ske med lås och låsbom certifierade i lägst klass 4 enligt SSF:s normer för häng-
lås och låsbom 

• dörrar ska vara försedda med bakkantssäkringar  

• fönster eller annan öppning ska vara försedd med inkrypningsskydd i lägst klass 3 enligt 
SSF:s norm för galler 

 
Påföljd när föreskrift inte följts 
Med avvikelse från huvudregeln åtar sig Trygg-Hansa att, när åsidosättandet haft betydelse för skada, 
ändå betala viss ersättning då kraven på åtgärder i 1.9.2.1.10 inte följts. Den del av skadan som inte 
ersätts enligt huvudregeln i 1.9 ersätts ändå men med ett avdrag med 0,3 basbelopp. 

1.9.2.1.11 Egendom utomhus - Krav på Inbrottsskydd avseende inhägnat område 

Omslutningsyta 
Området där den försäkrade egendomen förvaras ska vara omslutet av en inhägnad (stängsel, vägg, 
grind, port med mera), som i sin helhet ger ett efter förhållandena godtagbart skydd mot inbrott och 
försvårar bortförandet av stöldgods. 
 

Inhägnad 
Inhägnaden ska bestå av stängsel eller vägg och vara minst 2,20 meter högt, varav de översta 0,20 m 
utgöras av minst två rader taggtråd. Inhägnaden ska anslutas till marken så att inkrypning under in-
hägnaden förhindras. Inhägnadens fastsättningsanordningar, stolpar, stag med mera ska vara förank-
rade i marken på ett godtagbart sätt. 
 
Exempel på godtagbart utförande 
• flätverksstängsel av minst 3 mm tjock ståltråd med maskstorlek inte överstigande 50 x 50 mm 
• vägg av trä minst 25 mm tjock 
• vägg av stålplåt minst 1 mm tjock. 
 

Grind, port och dörr  
Grind, port och dörr ska uppfylla samma krav på skydd mot inbrott som stängsel och vägg enligt ovan. 

http://www.trygghansa.se/foretag
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Låsning av grind, port och dörr 
Låsning ska ske med låsenhet som uppfyller Trygg-Hansas krav för godkänd låsenhet eller med av 
Trygg-Hansa godtagen elektromekanisk låsanläggning. Observera att låset inte får vara försett med 
fungerande vred/nödutrymningsbeslag. 
 
Vid gångjärnen ska finnas spärranordning som förhindrar avlyftning av grind i stängt läge. Port och 
dörr ska vara försedd med likvärdigt skydd. 
 

Påföljd när föreskrift inte följts 
Med avvikelse från huvudregeln åtar sig Trygg-Hansa att, när åsidosättandet haft betydelse för skada, 
ändå betala viss ersättning då kraven på åtgärder i 1.9.2.1.11 inte följts. Den del av skadan som inte 
ersätts enligt huvudregeln i 1.9 ersätts ändå men med ett avdrag med 0,3 basbelopp. 

1.9.6 Krav på åtgärder vid VVS-installationer och arbete i våtutrymmen 
VVS-installation eller arbete i våtutrymme skall ha utförts enligt materialleverantörens typgodkända 
anvisningar, Boverkets regler och anvisningar och/eller gällande branschregler. De branschregler som 
avses är till exempel regler från Byggkeramikrådet, AB Svensk våtrumskontroll, Målarmästarna och 
Säker vatteninstallation. 

 
Med avvikelse från huvudregeln åtar sig Trygg-Hansa att, när åsidosättandet haft betydelse för skada, 
ändå betala viss ersättning då kraven på åtgärder i 1.9.6 inte följts. Den del av skadan som inte er-
sätts enligt huvudregeln i 1.9 ersätts ändå men med ett avdrag med 30 %, dock lägst ett halvt och 
högst 10 basbelopp.  

1.10 Skadevärderingsregler 
Skada på arbeten och hjälpmedel värderas enligt skadevärderingsregler för maskiner/inventarier, se 
Basvillkoret 1.10.2. 
 

Värdeminskning  
Avdrag som föranleds av att egendom minskat i värde genom ålder och bruk görs både på material 
och arbete, samt även för rivning och återställande med samma avdragsprocent, (se lista på ålders-
avdrag nedan) som drabbar den egendom som ersätts.  

 
Eget arbete  
Ersättning för kostnad för egen arbetstagare som arbetar med att återställa skadad egendom eller 
information, begränsas till försäkringstagarens faktiska egenkostnad för arbetstagaren, dock högst 
marknadsmässig lön plus lönebikostnader för den typ av arbete arbetstagaren utfört i skadan. 
Med egenkostnad menas direkt lön plus lönebikostnader.  
 
Om försäkringstagaren kan visa att täckningsbidrag förloras när arbetstagaren utför samma typ av 
arbete, som denne normalt utför och återställer skada i stället för arbete som direkt skulle ha debite-
rats kund, ersätts försäkringstagarens externa timdebitering för arbete som arbetstagaren normalt 
utför.  
 
Ersättning för egen arbetstagares arbete i skada samordnas med eventuell ersättning från avbrottsför-
säkring 



Produktvillkor – Allriskförsäkring för arbetsområde 

Sida 12 av 13 
 

2 Avbrottsförsäkring 
Avbrottsförsäkringen omfattar avbrott som uppstått i den försäkrade verksamheten genom sådan 
egendomsskada på arbetsområde som är ersättningsbar enligt 1.7 (Allriskförsäkring) ovan. I övrigt 
gäller samma villkor som i Basvillkoret Kap 2 (Avbrottsförsäkring). 
 
Undantag  
Allmänna undantag enligt Basvillkoret 1.7. gäller även för avbrottsförsäkringen. 
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5 Definitioner – Förklaringar 

5.1 Objekttyper 
Egendom indelas i följande objekttyper och vad som är försäkrat framgår av försäkringsbrevet. 

5.1.9 Arbeten 
Med arbeten avses 

• egendom och arbetsprestationer ingående i försäkringstagarens avtalade åtaganden eller i ut-
förande i egen regi, t ex byggnader, anläggningar, installationer, montage, demontage och 
markarbeten samt material och varor avsedda att ingå häri 

• egendom av förbrukningskaraktär 

• egendom och arbetsprestationer som beställare tillhandahåller. 
 
Till arbeten räknas inte befintlig egendom som berörs av åtgärd för fullgörande av avtalat åtagande 
eller av utförande i egen regi, t ex sådan egendom som är föremål för reparation, om- och tillbyggnad 
eller tillsyn. 

5.1.10 Hjälpmedel 
Med hjälpmedel avses egendom som erfordras för utförande av försäkringstagarens arbeten, såsom 

• maskiner, verktyg, redskap, presenningar, formar, formluckor, ställningar 

• skjul, bodar, containers, byggplatskontor med utrustning och inhägnader. 

5.2 Fullvärde-, Helvärde och Förstariskförsäkring 
Vilken egendom som är fullvärde-, helvärde- eller förstariskförsäkrad framgår av 1.5 (Försäkrad egen-
dom) respektive försäkringsbrevet. 
 

Helvärdeförsäkring 
Vid helvärdesförsäkring ersätts – med beaktande av skadevärderings- och ersättningsreglerna enligt 
1.10 respektive 1.11 samt övriga villkorsbestämmelser – uppkommen egendomsskada intill försäk-
ringsbeloppet. Föreligger inte full försäkring, tillämpas reglerna om underförsäkring såväl vid delskada 
som totalskada (se Kapitel 5, punkt 5.3).  
 
För att full försäkring skall föreligga vid helvärdesförsäkring skall försäkringsbeloppet för 

• arbeten motsvara det högsta värdet av arbeten på ett och samma arbetsområde under det 
kommande försäkringsåret 

 
 

Förstariskförsäkring 
Vid förstariskförsäkring ersätts – med beaktande av skadevärderings- och ersättningsreglerna enligt 
1.10 respektive 1.11 samt övriga villkorsbestämmelser – uppkommen skada, inklusive räddnings- och 
röjningskostnader (1.8.2 och 1.8.3) intill försäkringsbeloppet. Försäkringsbeloppet är vid förstariskför-
säkring ett avtalat belopp som är lägre än egendomens nyanskaffningsvärde. 

5.4 Återställande 
Återställande innebär för 

• arbeten och hjälpmedel reparation eller återanskaffande av egendom av samma eller lika  
ändamålsenligt slag för samma ändamål. 

 

För övriga Definitioner se Allmänna Avtalsbestämmelser A 2 punkten 1.19 
 


