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______________________ 

 

DOMSLUT 

 

1. Länsförsäkringar Älvsborg ska till Vänersborgs kommun utge 3 498 716 kr och 

ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 30 juni 2011 till dess betalning sker. 

 

2. Länsförsäkringar Älvsborg ska ersätta Vänersborgs kommun för dess rättegångs-

kostnader i målet med 491 764 kr, varav 480 000 kr avser ombudsarvode, och ränta på 

beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

______________________ 
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BAKGRUND 

 

Länsförsäkringar Älvsborg (Länsförsäkringar) och Vänersborgs kommun (Kommu-

nen) hade ingått avtal om kommunförsäkring, att gälla från och med den 1 januari 

2010 till och med den 31 december 2010, med möjlighet till förlängning.  

 

I försäkringsavtalet finns bl.a. följande villkor:  

 

Snötryck Med tillämpning av A 11 i villkor V 091 gäller försäkringen även för skada 

genom snötryck som uppkommer i direkt samband med extrem nederbörds-

mängd eller andra extrema väderleksförhållanden under förutsättning att 

det på grund av väderbetingelserna inte varit möjligt att undanröja 

snötrycket och att tidigare snöbelastning inte påverkat skadan. Försäkringen 

gäller endast för skada på hus och däri befintlig egendom.  

 

Undantag 

Försäkringen gäller inte för 

 skada på båthus, badhytt, kallbadhus, växthus av plast eller glas, 

skärmtak, tält, tillfälligt hus inom utställningsområde, och inte heller 

för skada på egendom däri. 

 skada på hus, om uppkomst eller omfattning påverkats av bristfälligt ut-

förande, felaktig konstruktion, ingrepp i den bärande stommen, för-

summat underhåll eller angrepp av röta eller skadeinsekter, och inte 

heller för skada på egendom i sådant hus. 

 

Någon eller några timmar efter midnatt den 20 februari 2010 rasade en del av taket till 

Kommunens byggnad ”Arena Vänersborg”. Takraset skedde på den del av arenan som 

fortsättningsvis benämns höghusdelen. Arenataket är byggt i bågform. Mitt på ena 

långsidan finns i markplan en tillbyggnad, som skjuter ut från höghusdelen och som 

fortsättningsvis benämns låghusdelen. Takraset skedde på höghusdelen, snett ovanför 

låghusdelen. 
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Parterna är ense om att det förelåg extrema väderleksförhållanden vid tidpunkten för 

raset. Det står klart att detta bestod av ett omfattande snöfall den 18 februari 2010 till 

och med den 20 februari 2010, med kraftig vind.  

 

Parterna är också ense om att den bärande takplåten, på delar av taket, varit underdi-

mensionerad med cirka 10 procent, men oense om detta är att beteckna som ett kon-

struktionsfel enligt det återgivna undantaget till det aktuella försäkringsvillkoret. 

 

Tvisten i målet gäller i första hand frågan om ersättningsgillt försäkringsfall på grund 

av skada genom snötryck föreligger, eller om tidigare snöbelastning eller konstrukt-

ionsfel ”påverkat” skadan. Frågor i målet är också om försäkringsvillkoret ska jämkas 

enligt 36 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrät-

tens område (avtalslagen), om Kommunen borde vänt sig med sitt krav mot entrepre-

nören och beräkningen av försäkringsersättningens storlek, såvitt avser snöröjnings-

kostnader. 

 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 

Kommunen har yrkat att tingsrätten förpliktar Länsförsäkringar att till Kommunen utge 

3 911 050 kr jämte ränta på beloppet enligt 4 och 6 §§ räntelagen från dagen för del-

givning av stämningsansökan till dess full betalning sker. 

 

Länsförsäkringar har bestritt talan i dess helhet. Ett ersättningsbelopp om 3 498 716 kr 

har vitsordats som riktigt i och för sig. Sättet att beräkna ränta har vitsordats.  

 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.  

 

Kommunen har dessutom gjort gällande att Länsförsäkringar genom försummelse för-

anlett uppskov i målet, genom att i ett sent skede åberopa ny bevisning som föranledde 

att en huvudförhandling fick ställas in, och därför, oavsett utgången i målet är skyldigt 
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att enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalken ersätta Kommunen för de kostnader detta föran-

lett. 

 

GRUNDER 

 

Kommunen har angett följande grunder till stöd för sitt krav. 

 

Mellan Kommunen och Länsförsäkringar förelåg för perioden 2010-01-01 – 2010-12-

31 ett avtal om försäkring. Försäkringen innefattade bland annat egendomsförsäkring 

utökad att omfatta skada genom snötryck. Skada har uppstått på Arena Vänersborg 

genom snötryck överstigande den norm som tak ska dimensioneras för inom det geo-

grafiska området Vänersborg. Snötrycket har orsakats av en plötslig och oförutsedd 

händelse som inte har kunnat undvikas. Kommunen är därför genom försäkringen be-

rättigad till ersättning för uppkomna skador. Det finns inte några tillämpliga undantag 

mot försäkringens giltighet avseende denna skada. Det yrkade beloppet motsvarar ska-

dorna efter det att avtalad självrisk avdragits.  

 

För det fallet att tingsrätten skulle komma fram till att skadorna, på grund av undanta-

gen i försäkringsvillkoren, inte omfattas av försäkringen, ska försäkringsavtalet jämkas 

med stöd av 36 § avtalslagen på så sätt att tidigare snöbelastning eller förekommande 

konstruktionsfel utgör undantag från rätten till försäkringsersättning endast om det 

väsentligen bidragit till uppkomsten av skadan. Detta eftersom det med anledning av 

försäkringsavtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets ingående och omständig-

heterna i övrigt vore oskäligt att försäkringsvillkoren skulle ges den innebörden att 

varje påverkan oavsett storlek skulle utesluta ersättning. 

 

Länsförsäkringar har angett följande grunder till stöd för sitt bestridande. 

 

Försäkringen täcker inte den här händelsen eftersom kommunen har försummat att 

snöröja höghusdelen av arenabyggnaden under vinterperioden, vilket i kombination 
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med en felkonstruktion av taket fått raset till följd. Det innebär att Kommunen inte har 

rätt till försäkringsersättning på grund av den uppkomna händelsen.  

 

Takskadan har uppstått på grund av fel i entreprenaden under garantitiden, varför 

Kommunen inte lidit någon förlust.  

 

I upphandlingsprocessen avseende försäkringen har Kommunen biträtts av en profess-

ionell förmedlare. Texten i villkoren är tydlig och anger under vilka förutsättningar 

försäkringsersättning kan lämnas. Försäkringsvillkoret är därmed inte oskäligt med 

hänsyn till avtalets innehåll, omständigheter vid avtalets tillkomst eller senare inträf-

fade förhållanden. Kommunen är inte att betrakta som en underlägsen part. Förutsätt-

ningar att jämka försäkringsavtalet enligt 36 § avtalslagen föreligger därför inte.  

 

Kommunen har till bemötande av Länsförsäkringars åberopande av att kommunen inte 

lidit någon ekonomisk skada angett att skadan inte är hänförlig till något fel som kan 

göras gällande mot entreprenören. 

 

UTVECKLING AV TALAN 

 

Parterna har till utvecklande av sin talan bl.a. anfört följande: 

 

Om orsaken till raset 

 

Kommunen: Den av Länsförsäkringar, genom Cowi AB, genomförda utredningen om 

skadeorsaken visar att snöbelastningen på taket vid skadetillfället avsevärt överskred 

den norm efter vilken tak inom detta område ska dimensioneras. På vissa ställen på 

taket översteg snöbelastningen normerad last med 25 procent. Det är denna snöbelast-

ning som orsakat skadan, oavsett förekomsten av viss underdimensionering av takplå-

ten. Den extrema vädersituationen kring den 20 februari 2010 och de kraftiga vindarna 

gjorde att snö drev runt och samlades på begränsade ytor.  
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Länsförsäkringar: Takraset uppkom på höghusdelen av arenan och inträffade till följd 

av den bristfälliga takkonstruktionen i kombination med tryck från tidigare icke-

bortskottad snö tillsammans med tillkommande snö. För båda dessa omständigheter 

finns friskrivningar i försäkringsvillkoren.  

 

Om snöröjning, snötryck och tidigare snömängd 

 

Kommunen: Nordsvenska Tak AB har för Kommunens räkning kontinuerligt under 

vintern 2009/2010 snöröjt arenataket. Inför den extrema vädersituationen den 18-20 

februari 2010 förelåg ingen beaktansvärd snöbelastning på taket.  

 

Länsförsäkringar: Höghusdelen av arenataket har inte snöröjts någon gång under vin-

terperioden. Kommunen har inte ens haft någon snöröjningsplan. Det fanns ansenliga 

mängder snö på taket redan drygt en månad före raset. Det har varit fråga om samman-

packad snö. På höghusdelen satt 20 centimeter höga s.k. snörasskydd. Dessa skydd har 

varit kraftigt övertäckta av snö. Snörasskydden fick snön att stanna kvar på taket och 

packas. Snön smälte därefter successivt av värmen som kom från arenahallen under 

taket, vilket gjorde att det bildades is på taket. Påfrysningen resulterade i sin tur i ett 

kraftigt tryck. Trycket accelererade när snöstormen inträffade den 18 – 20 februari 

2010. Efter raset fick kranbil användas för att komma åt att slå loss isen på taket. Idag 

finns inte några snörasskydd på arenataket. Snörasskydd var uppenbarligen inte lämp-

ligt för konstruktionen.  

 

Om felaktig konstruktion 

 

Kommunen: Raset hade inträffat oavsett underdimensioneringen av takplåten med 

hänsyn till den stora snöbelastningen. Den påvisade underdimensioneringen faller 

inom ramen för den säkerhetsmarginal som finns beträffande en takplåtskonstruktion 

och kan därför inte betecknas som ett konstruktionsfel. Tillämpligheten av undantags-

bestämmelsen beträffande konstruktionsfel måste vidare innefatta krav på viss grad av 
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påverkan. Försäkringsvillkoren kan enligt Kommunens uppfattning inte tolkas så att 

alla konstruktionsfel, oavsett omfattning, medför bortfall av försäkringsskyddet. 

 

Länsförsäkringar: Takkonstruktionen har varit feldimensionerad. För att den i försäk-

ringsvillkoren angivna undantagsbestämmelsen ska vara tillämplig krävs att felet ska 

ha påverkat skadans uppkomst. Försäkringsvillkorens ordalydelse innefattar varje grad 

av påverkan. I detta fall har felkonstruktionen haft en påverkan och undantagsbestäm-

melsen är därmed tillämplig. 

 

Om entreprenadrättsligt felansvar 

 

Kommunen: I målet är inte fråga om ersättning för avhjälpande av fel utan om ersätt-

ning för inträffad skada. Entreprenören är ersättningsskyldig för inträffad skada endast 

om det kan visas att skadan förorsakats av felet. Det finns ingen utredning som visar 

att det förekommit ett konstruktionsfel som orsakat skadan. Kommunen skulle därför 

inte ha någon framgång i att föra talan mot entreprenören.  

 

Länsförsäkringar: Arenan har uppförts på totalentreprenad med funktionsgaranti. Tak-

konstruktionen var feldimensionerad och utgör därför ett fel i entreprenadrättslig me-

ning. Entreprenören har strikt ansvar för följdskador på grund av fel i entreprenaden. 

Raset har inträffat under garantitiden varför entreprenören är ansvarig. Enligt försäk-

ringsvillkoren punkt A 43.7 gäller inte försäkringen om entreprenör enligt avtal är 

skyldig att ersätta skada på försäkrad egendom. Entreprenören i en totalentreprenad har 

ett ansvar för att avtalad funktion uppnås, i detta fall bl.a. för att taket är bärkraftigt. Då 

taket har rasat utgör det i entreprenadrättsligt hänseende ett fel. Enligt garantiåtagande 

är entreprenören skyldig att avhjälpa felet, inklusive följdskador.  

 

Om oskäliga avtalsvillkor 

 

Kommunen: Det rör sig om en individuell försäkring. Kommunen har särskilt framfört 

önskemål om skydd för snötryck. Den i försäkringsvillkoren inskrivna undantagsbe-
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stämmelsen gällande snötryck avviker markant från de villkor som gäller hos andra 

större försäkringsbolag, exempelvis Trygg-Hansa, Folksam och Moderna försäkringar. 

När det gäller snötryck säger avtalsvillkoren hos dessa bolag att försäkringsfall inte 

föreligger om försäkringsbolaget kan påvisa att eventuell tidigare snö väsentligen har 

bidragit till eller påverkat skadan. När det gäller konstruktionsfel görs undantag endast 

i de fall då felet väsentligen bidragit till skadan eller direkt orsakat skadans uppkomst. 

I Länsförsäkringars egna standardvillkor gäller undantag för snötryck m.m. ”till den 

del skadan orsakats av …”. Eftersom Länsförsäkringars villkor i nu aktuella avseenden 

avviker från standardvillkoren i branschen har det ankommit på Länsförsäkringar att 

särskilt ta upp och diskutera undantagsbestämmelsen med Kommunen. Det har Läns-

försäkringar inte gjort. Länsförsäkringars villkor innebär en väsentlig och oväntad be-

gränsning av försäkringsskyddet. - Vid en helhetsbedömning av situationen framstår 

det som oskäligt att Kommunen, som särskilt efterfrågat försäkringsskydd för skador 

orsakade av snötryck, erbjudits ett avtalsvillkor, utformat av Länsförsäkringar, som 

tydligt avviker från branschpraxis utan att något förtydligande över villkorets betydelse 

gjorts från Länsförsäkringars sida. 

 

Länsförsäkringar: Kommunen bistods av en professionell försäkringsförmedlare, Leif 

Bolander & Co AB, vid upphandlingen av försäkringen. Förmedlaren har enligt lag en 

skyldighet att ombesörja att kunden får sitt försäkringsbehov tillgodosett. Förmedlaren 

gick tillsammans med Kommunen igenom försäkringsbehovet innan anbudsförfrågan 

lämnades till Länsförsäkringar. Villkoren är tydliga och accepterades av Kommunen. I 

anbudsförfrågan från Kommunen angavs att ”Skydd för snötrycksskador bör ingå”. 

Det var alltså inte fråga om något s.k. skall-krav från Kommunens sida utan snarare 

om en icke-förpliktande begäran. - De exempel på försäkringsvillkor från andra försäk-

ringsbolag som Kommunen lagt fram avser fastighetsförsäkring och allriskförsäkring. I 

detta fall rör det sig dock om en kommunförsäkring. 
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Om ersättning för snöröjningskostnader 

 

Länsförsäkringar: Kostnaderna hänförliga till snöröjning, 824 668 kr, ska ersättas med 

hälften, 412 334 kr, eftersom den snöröjning som omfattas av det begärda beloppet 

även avsett sådana delar som inte haft med skadan att göra. Kommunen har genom 

Kent Javette, ordförande i kommunens barn- och ungdomsnämnd, godkänt en sådan 

fördelning. 

 

Kommunen: Kommunen har genom Kent Javette inte godkänt någon form av uppdel-

ning mellan parterna avseende snöröjningskostnader. Istället har Länsförsäkringars 

representant på plats godkänt de uppkomna kostnaderna som ersättningsgilla i och för 

sig. De rutiner som upprättats för fakturahantering har följts. Länsförsäkringar har in-

ledningsvis även klargjort att skadan skulle behandlas som ett försäkringsärende. Vi-

dare bestrider Kommunen att snöröjningskostnaden avsett sådana delar som inte haft 

med skadan att göra. Kostnaden är därför ersättningsgill i sin helhet.  

 

BEVISNING 

 

På Kommunens begäran har vittnesförhör hållits med Alf Karlsson, som på Länsför-

säkringars uppdrag utrett skadan på taket, Mats Gedda, vars bolag hade uppdrag av 

kommunen att sköta snöröjningen av dess byggnader, och Kent Javette, som är ordfö-

rande i kommunens barn- och ungdomsnämnd och som i den egenskapen haft kontak-

ter med Länsförsäkringar angående faktureringen efter skadan. 

 

På Länsförsäkringars begäran har vittnesförhör hållits med Christer Helgesson, som 

varit den på Länsförsäkringar som handlagt kommunens skadeanmälan, Helene Nils-

son, som gjort iakttagelser avseende förekomsten av snö på Vänersborgs Arenas tak 

under vintern 2009/2010 och professorn Håkan Sundquist, som på Länsförsäkringars 

begäran avgett ett yttrande med sina synpunkter avseende takraset. 
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Parterna har även åberopat viss skriftlig bevisning, bl.a. Cowi AB:s och Håkan Sund-

qvists rapporter om orsaken till raset, fotografier tagna den 17 januari 2010 på Arena 

Vänersborg samt de fakturor som omfattas av begäran om försäkringsersättning. 

 

DOMSKÄL 

 

Inledning 

 

Tingsrätten redovisar först sin bedömning av hur begreppet ”påverkat” i försäkrings-

villkoren ska förstås och om villkoren bör jämkas i den delen enligt 36 § avtalslagen. 

Tingsrätten övergår därefter till att redovisa vem som har bevisbördan för de direkt 

relevanta omständigheterna i målet (tvistiga rättsfakta) och vilket beviskrav som gäller. 

Med dessa utgångspunkter redovisas tingsrättens ställningstaganden i de tvistiga frå-

gorna; om tidigare snöbelastning påverkat skadan eller om det förelegat ett konstrukt-

ionsfel som påverkat skadan. Tingsrätten prövar sedan Länsförsäkringars invändning 

om att Kommunen kunde blivit ersatta av entreprenören och därför inte lidit någon 

ersättningsgill ekonomisk skada. Tingsrättens domskäl i huvudsaken avslutas med be-

dömningen av storleken på den begärda försäkringsersättningen. Slutligen anges tings-

rättens skäl till sitt ställningstagande i fråga om rättegångskostnader. 

 

”Påverkat” och jämkning enligt 36 § avtalslagen 

 

Ordalydelsen i försäkringsvillkoren är enligt tingsrättens mening tydlig såtillvida att 

ordet ”påverkat” i det sammanhanget inte kan uppfattas på annat sätt än att det - om 

det förekommit tidigare snöbelastning eller konstruktionsfel - krävs att skadan hade 

uppkommit även om det inte hade funnits någon tidigare snöbelastning eller konstrukt-

ionsfel för att försäkringsersättning ska utgå. 

 

Kommunen har vid detta förhållande gjort gällande att villkoren är oskäliga enligt 36 § 

avtalslagen och att tingsrätten därför ska jämka villkoren på så sätt att tidigare snöbe-

10



   

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 
2013-05-17 

T 2120-11 

Avdelning 1  

 

lastning och konstruktionsfel endast kan hindra försäkringsersättning om de väsentlig-

en bidragit till uppkomsten av skadan. 

 

Jämkning av avtalsvillkor enligt 36 § avtalslagen ska ske om villkoret är oskäligt med 

hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade 

förhållanden och omständigheterna i övrigt.  

 

Kommunen har i det här fallet ingått försäkringsavtalet efter upphandling, med bistånd 

av en professionell förmedlare. De aktuella försäkringsvillkoren kan enligt tingsrättens 

mening inte anses vara otydliga. Det har inte heller framkommit att Länsförsäkringar 

skulle ha fått kännedom om att Kommunen uppfattat villkoren på annat sätt än vad 

som framgår av dess ordalydelse. Det har inte heller framgått att utformningen av 

dessa försäkringsvillkor skulle medföra någon påtaglig obalans mellan parterna. Tings-

rätten bedömer därmed att det inte har förelegat sådana omständigheter som gör att 

dessa avtalsvillkor kan anses oskäliga. Det kan här också konstateras att vad Bengt 

Källmark, som var den som för Leif Bolander & Co AB:s räkning bistod Kommunen 

vid upphandlingen, uppgett vid huvudförhandlingen inte i någon del motsäger tingsrät-

tens slutsatser i dessa hänseenden. Försäkringsvillkoren ska därför inte jämkas. 

  

Bevisbörda och beviskrav 

 

Enligt Högsta domstolens praxis är det försäkringstagaren som har bevisbördan för att 

ett försäkringsfall föreligger. Det beviskrav som ställs på denne, när det inte är fråga 

om ett konsumentförhållande, är att göra det klart mer sannolikt att försäkringsfall in-

träffat än att så inte är fallet, vilket innebär en lindring av beviskravet i förhållande till 

vad som normalt gäller i tvistemål (se NJA 1992 s. 113). I det här målet, där det är 

ostridigt att det förelåg extrema väderleksförhållanden, innebär detta att kommunen 

ska göra klart mer sannolikt att skadan har orsakats av snötryck och att tidigare snöbe-

lastning inte påverkat skadan än att så inte är fallet.  
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Vad däremot gäller frågan om det förekommit ett konstruktionsfel som påverkat ska-

dan är detta intaget som en undantagsklausul i försäkringsvillkoren. Bevisbördan för 

förekomsten av något förhållande som utgör undantag från en rätt till försäkringser-

sättning har i praxis lagts på försäkringsbolaget (se NJA 1986 s. 470 och 1990 s. 93). 

Vad gäller beviskravet har det i denna situation angetts att detta ska motsvara det som 

normalt gäller i tvistemål (NJA 1990 s. 93). Det innebär att Länsförsäkringar måste 

styrka sitt påstående att det förelegat ett konstruktionsfel som påverkat skadan. 

 

Har tidigare snöbelastning påverkat skadan? 

 

Tingsrätten har tagit del av fotografier tagna av arenataket den 17 januari 2010. Av 

dessa bilder framgår att det då fanns en stor ansamling snö på låghusdelen av arenan, 

men att höghusdelen endast var delvis snöbelagd. Vad avser de snöbelagda delarna ger 

fotografierna inte stöd för någon mer säker slutsats än att snödjupet på dessa delar på 

vissa ställen något översteg höjden på de anbringade snörasskydden, dvs. 20 cm.  

 

Av fotografierna framgår också att det vid den tidpunkten pågick snöröjning av låg-

husdelen samt att det hade anbringats stegar upp mot höghusdelen. Mats Gedda har 

dock förklarat att stegarna endast utnyttjades för att göra rent från snö på den del av 

höghusdelen som låg direkt ovanför låghusdelen, så att ytterligare snö inte skulle falla 

ned på låghusdelen.  

 

Av SMHI:s väderleksdata framgår att det föll cirka 30 cm snö från mitten av januari 

2010 till dess att det omfattande snöovädret inleddes den 18 februari 2010. Under 

snöovädret föll enligt samma data 12,1 cm snö den 18 februari, 24,3 cm snö den 19 

februari och 7,7 cm snö den 20 februari. Det största snödjupet uppmättes den 21 febru-

ari om 80 cm. Av Cowi AB:s rapport framgår att snödjupet på taket uppmättes efter 

takraset, den 22 februari och den 26 februari, och att snödjupet då varierat mellan 40 

cm och 120 cm på olika punkter på taket.  
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Mats Gedda har uppgett att hans bolag Nordsvenska Tak AB fått i uppdrag att sköta 

snöröjningen av de kommunala fastigheterna. Enligt honom fanns det ingen anledning 

att utföra någon snöröjning av höghusdelen eftersom snön efter hand föll av den delen 

på grund av takets form och det förekom enligt honom även avsmältning vid solsken 

mot arenataket. Han har vidare uppgett att han inspekterade arenabyggnadens tak en 

vecka innan snöovädret den 18-20 februari 2010 och att det då inte fanns några nämn-

värda mängder snö på höghusdelen.  

 

Helene Nilsson, som är anställd på Länsförsäkringar, har berättat att hon på grund av 

sina barns bandyaktiviteter besökte arenan flera gånger i veckan under den här peri-

oden och särskilt noterade den bristande snöröjningen av taket. Hon har däremot inte 

närmare kunnat redovisa i vilken omfattning hon uppfattade att det då låg snö på are-

nans höghusdel vid den här tidpunkten.  

 

De uppgifter som därutöver finns beträffande förekomst av tidigare snöbelastning är att 

Christer Helgesson uppgett att han uppfattade det som att snön var mycket hårt packad 

med isbildning i botten, när de efter raset rensade arenataket, medan Mats Gedda, som 

också deltog i det arbetet, uppgett att det inte förekom någon is närmast taket och att 

snön på taket enligt honom inte var så hårt packad att det tydde på att snö legat på taket 

sedan tidigare.  

 

Med hänsyn till vad som framkommit om tillkommande snö från det att fotografierna 

togs i januari 2010 till dess snöovädret inleddes den 18 februari 2010 bedömer tings-

rätten att utgångspunkten i den här delen får vara att det i varje fall inte kan ha legat 

särskilt mycket mer snö på höghusdelen när snöovädret inleddes den 18 februari 2010 

än vad det gjorde då fotografierna togs. Som angetts var höghusdelen vid den tidpunk-

ten endast delvis snöbeklädd och fotografierna ger inte stöd för annan slutsats än att 

snödjupet på de ställen som var snöbeklädda var betydligt mindre än det snödjup som 

uppmättes efter takraset. Det står därmed också klart att det uppmätta snödjupet efter 

takraset, vilket överstigit den totala nederbörden under vintern 2009/2010, i viss ut-

sträckning orsakats av drivbildning. 
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Mats Gedda har dessutom varit tydlig i sin beskrivning av snöförhållandena på arena-

taket en vecka innan takraset, att det då inte låg några beaktansvärda mängder på hög-

husdelen. Helene Nilssons uppgifter har i förhållande till vad som framkommit av fo-

tografierna sammantaget med väderleksdata och Mats Geddas uppgifter varit alltför 

vaga för att de ska kunna tillmätas någon särskild vikt vid den här bedömningen. Det 

bör beträffande Christer Helgessons uppgift om isbildning närmast taket noteras att 

också Alf Karlsson nämnt att det förekom is i botten på några ställen. Detta motsäger 

dock enligt tingsrätten inte att merparten av den snö som fanns på taket i samband med 

skadans uppkomst hade fallit under snöovädret den 18-20 februari 2010 och att snö-

mängderna dessförinnan inte har varit av sådan omfattning att det kan ha påverkat ska-

dan.  

 

Detta innebär enligt tingsrätten att Kommunen kunnat göra klart mer sannolikt att det 

inte förekommit tidigare snöbelastning som påverkat skadan än att så var fallet.  

 

Har felaktig konstruktion påverkat skadan? 

 

Parterna är överens om att takplåten var underdimensionerad med 10 procent i förhål-

lande till den norm som gällt. Kommunen har dock gjort gällande att det är en avvi-

kelse som faller inom den säkerhetsmarginal som ingår i normberäkningen.  

 

Frågan i den här delen är om Länsförsäkringar kunnat visa att denna underdimension-

ering eller annan felaktighet i konstruktionen påverkat skadan.  

 

Vad gäller underdimensioneringen av takplåten och dess eventuella påverkan på ska-

dan har den frågan behandlats såväl i Cowi AB:s rapport, som i Håkan Sundqvists 

skriftliga yttrande ”Arena Vänersborg – Några synpunkter på orsak till rasskada på 

yttertak”. Både den ansvarige för Cowi AB:s rapport, Alf Karlsson, och Håkan Sun-

dquist har dessutom hörts vid huvudförhandlingen.  
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I Cowi AB:s rapport anges sammanfattningsvis avseende snölasten att den bärande 

takplåten enligt gällande norm skulle vara dimensionerad för en brottlast om 325 kg 

per kvadratmeter, men att uppmätt maximal last nära skadan uppgått till 347 kg per 

kvadratmeter och att det inte är osannolikt att snölasten vid skadetillfället varit så stor 

som cirka 350-400 kg per kvadratmeter, vilket är upp till 25 procent över normerad 

brottlast. Resultatet av undersökningen anges i rapporten på följande sätt: 

 

Vi bedömer att bärande takplåt, på delar av taket, har varit underdimensionerat med ca 

10 %. 

Samtidigt har snölasten varit stor och överskridit normerad brottlast med kanske upp till 

25 %. 

Som utredare konstaterar vi att normerad säkerhetsmarginal inte har varit tillräcklig på 

grund av 

 snölasten blivit mer än norm 

 Plannja underdimensionerat delar av taket. 

 Plannja valt för låg snölast (formfaktor för snölasten). 

 

Inledningsvis i rapporten anges därutöver såsom sammanfattning att raset troligen inte 

orsakats av endast en faktor ”men kombinationen snö tillsammans med en underdi-

mensionerad takplåt fungerade inte”.  

 

Alf Karlsson har dock vid förhöret med honom förtydligat dessa slutsatser på så sätt att 

redan snölasten enligt hans mening varit en tillräcklig orsak till skadan, detta eftersom 

snölasten klart överskridit normerad brottlast och att skadan därför kan ha uppkommit 

oavsett underdimensioneringen av takplåten. 

 

Håkan Sundquist ger i sitt yttrande uttryck för en likartad slutsats, där han anger att en 

underdimensionering av takplåten är allvarlig men att det inte förklarar varför skadan 

inträffade. 

 

Någon annan bevisning till stöd för att underdimensioneringen av takplåten påverkat 

skadan har inte åberopats i målet. Som framgått har både Alf Karlsson och Håkan 
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Sundquist närmast gett uttryck för att underdimensioneringen inte behöver ha haft nå-

gon påverkan alls på skadan. Länsförsäkringar har därmed inte kunnat bevisa att det 

förelegat en felaktighet i konstruktionen, utgörandes av underdimensionerad takplåt, 

som påverkat skadan. 

 

Håkan Sundquist har emellertid i sitt yttrande och i förhöret med honom framfört ett 

antal andra synpunkter på konstruktionen. Han har särskilt pekat på att man i kon-

struktionen av arenan inte har beaktat vilken betydelse tillbyggnaden, den s.k. låghus-

delen, och snörraskydden haft. Med beaktande av hur stor och viktig konstruktion det 

är fråga om borde detta enligt Håkan Sundquist utretts närmare. I Håkan Sundquists 

yttrande finns följande sammanfattning: 

 

Taket till Arena Vänersborg var inte rätt konstruerat med hänsyn till takets form. Tak-

plåtarna var också något underdimensionerade för normens värde på snölast. Samman-

taget innebär detta att taket inte var utfört enligt samhällets krav på säkerhet. 

 

När byggherren/ägaren upptäckte att taket belastades på ett helt annat sätt än vad som 

är naturligt på ett bågformat tak utan utskjutande byggnadsdelar, borde man genast 

startat skotta bort snö i delar med stora snödjup. 

 

Enligt för mig tillgänglig information var inte snömängderna i det område där raset in-

träffade särskilt stora, utan det fanns områden på taket med större snödjup. Detta leder 

till tanken att något fel fanns i takplåtarna i just den del av taket där raset inträffade. 

Tunnplåtskonstruktioner är känsliga och får lägre hållfasthet om det uppstått bucklor i 

plåtarna eller om andra felaktigheter uppkommit vid t.ex. transport och montering. 

 

Som framgått åligger det Länsförsäkringar att styrka sitt påstående om att det förelegat 

en felaktighet i konstruktionen som påverkat skadan. Länsförsäkringar har först i och 

med Håkan Sundquists yttrande, vid sidan av påståendet om underdimensionerad tak-

plåt, framfört mer allmänt hållna synpunkter på arenatakets konstruktion.  

 

16



   

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 
2013-05-17 

T 2120-11 

Avdelning 1  

 

Att felaktigheten skulle bestå i att ”taket inte var rätt konstruerat med hänsyn till takets 

form” är enligt tingsrättens mening inte ett tillräckligt konkret påstående om en felak-

tighet för att undantagsklausulen i försäkringsvillkoren ska vara tillämplig. Det går på 

grundval av innehållet i Håkan Sundquists yttrande eller vad han uppgett vid huvud-

förhandlingen inte heller att komma till slutsatsen att förekomsten av låghusdelen och 

snörasskydden påverkat just den skada som Kommunen begärt ersättning för. Håkan 

Sundquists egen slutsats i den delen tycks också mer vara inriktad mot att detta borde 

föranlett byggherren att vidta särskilda försiktighetsmått, såsom en utökad utredning, 

utan att ange något mer konkret samband med de i det här målet aktuella skadorna. 

 

Håkan Sundquist pekar avslutningsvis i sin sammanfattning på att det kan ha före-

kommit felaktigheter i takplåtarna i de delar som rasade. Det har dock framgått av för-

höret med Alf Karlsson att Cowi AB undersökte om det kunde ha förekommit något 

montagefel eller liknande och kom till slutsatsen att något sådant fel inte kunde påvi-

sas.  

 

Länsförsäkringar har därmed inte heller kunnat bevisa att det förekommit någon annan 

felaktighet i konstruktionen som påverkat skadan. 

 

Eftersom Kommunen kunnat bevisa att det inte förekommit tidigare snöbelastning som 

påverkat skadan och Länsförsäkringar inte kunnat bevisa att det förekommit en felak-

tighet i konstruktionen som påverkat skadan har tingsrätten i den fortsatta bedömning-

en att utgå från att det varit snötryck till följd av snöovädret den 18-20 februari 2010 

som gav upphov till skadan.  

 

Entreprenadrättsligt fel? 

 

Tingsrätten har alltså kunnat konstatera att det i målet inte är visat att det förelåg någon 

felaktighet i konstruktionen som påverkat skadan. Det är därmed inte heller visat att 

Kommunen hade kunnat hålla sig skadelösa genom att vända sig mot entreprenören. 
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Kommunen har därmed rätt att enligt försäkringen få ersättning av Länsförsäkringar 

för de ersättningsgilla kostnader skadan medfört. 

 

Försäkringsersättningens storlek 

 

Länsförsäkringar har godtagit det begärda beloppets storlek, utom hälften av de kost-

nader som angetts hänförliga till snöröjning.  

 

Det har genom förhören med Kent Javette och Christer Helgesson framkommit att det i 

ett tidigt skede, kort efter takraset, inleddes diskussioner mellan Kommunen och Läns-

försäkringar om faktureringen av de kostnader som uppstod i anledning av skadan och 

det utarbetades vissa rutiner för denna fakturahantering som involverade Länsförsäk-

ringar. Enligt Christer Helgesson ska han till Kommunen också ha lämnat beskedet att 

skälig ersättning för snöröjningskostnader uppgick till 50 procent av det som hade fak-

turerats. Kent Javette har däremot förklarat att han helt saknar minnesbild av någon 

sådan diskussion. Christer Helgessons uppgift är inte av den beskaffenheten att den 

kan ligga till grund för en slutsats att parterna skulle ha träffat någon överenskommelse 

om fördelning av snöröjningskostnader, särskilt som att Länsförsäkringar inte åtagit 

sig något som helst betalningsansvar.  

 

Frågan är därmed om Kommunen kunnat styrka att de av dem begärda kostnaderna för 

snöröjning ska utgå som försäkringsersättning. Kommunen har åberopat de fakturor 

som ligger till underlag för deras krav i den här delen. Det är fråga om fakturor från ett 

flertal olika bolag. Det kan på basis av vad som anges i dessa fakturor dock inte med 

tillräcklig grad av säkerhet sägas att det är kostnader som i dess helhet ska ersättas ge-

nom försäkringen. Inte heller de uppgifter Mats Gedda och Kent Javette lämnat avse-

ende snöröjningskostnaderna har utgjort tillräckligt underlag för bedömningen av om 

dessa fakturor i dess helhet kan hänföras till takraset.   

 

Tingsrätten bedömer därför att Kommunen inte kan ersättas med mer för sina kostna-

der avseende snöröjning än vad Länsförsäkringar godtagit. 

18



   

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 
2013-05-17 

T 2120-11 

Avdelning 1  

 

 

Länsförsäkringar ska därmed utge 3 498 716 kr till Kommunen och ränta på det belop-

pet i enlighet med Kommunens begäran. 

 

Rättegångskostnader 

 

Kommunen har i allt väsentligt vunnit bifall till sin talan i målet. Länsförsäkringar ska 

därför utge full ersättning till Kommunen för dess rättegångskostnader i målet, i den 

mån dessa varit skäligen påkallade för tillvaratagande av Kommunens rätt i målet. 

 

Tvistigt i denna del är endast den ersättning Kommunen begärt avseende ombudsar-

vode. Kommunen har yrkat ersättning för sådant arvode med 697 920 kr, vilket enligt 

ingiven kostnadsräkning avser arbete i 290, 8 timmar. Länsförsäkringar har godtagit att 

vid denna utgång ersätta Kommunen för ombudsarvode motsvarande 200 timmars ar-

bete.  

 

Med beaktande av målets omfattning och beskaffenhet överstiger enligt tingsrätten den 

av Kommunen begärda ersättningen för ombudsarvode vad som kan anses skäligt. 

Även om målet handlagts i tingsrätten i nära två år, har varken skriftväxlingen här eller 

de förhandlingar som förekommit varit av sådan omfattning att det medfört en ar-

betsinsats som skäligen motiverar att Länsförsäkringar ska utge en högre ersättning för 

ombudsarvode än 480 000 kr, vilket motsvarar 200 timmars arbete. 

 

Vid denna bedömning saknas anledning att pröva Kommunens yrkande om ersättning 

för rättegångskostnader enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalken. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 401) 

Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 7 juni 2013 och ska vara 

ställt till Hovrätten för Västra Sverige. 

 

 

 

 

 

 

Niclas Johannisson                   Kristian Andersson                         Annie Fainelli 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I TVISTEMÅL 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i 
domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. 
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrät-
ten. Överklagandet prövas av den hovrätt som 
finns angiven i slutet av domen. 
 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen 
för överklagande finns angiven på sista sidan i do-
men. 
 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får ock-
så motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga ti-
den för överklagande har gått ut. Överklagandet 
ska också i detta fall skickas eller lämnas till tings-
rätten och det måste ha kommit in till tingsrätten 
inom en vecka från den i domen angivna sista da-
gen för överklagande. Om det första överklagan-
det återkallas eller förfaller kan inte heller ans-
lutningsöverklagandet prövas.  

 

Samma regler som för part gäller för den som inte 
är part eller intervenient och som vill överklaga ett 
i domen intaget beslut som angår honom eller 
henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte nå-
gon möjlighet till anslutningsöverklagande. 

 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hov-
rätten fordras att prövningstillstånd meddelas. 
Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som tingsrätten har kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som tings-
rätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpning-
en att överklagandet prövas av högre rätt, el-
ler  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrät-
tens avgörande fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till hov-
rätten varför klaganden anser att prövningstillstånd 
bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angivande av 
tingsrättens namn samt dag och nummer för 
domen, 

2. parternas namn och hemvist och om möjligt 
deras postadresser, yrken, personnummer 
och telefonnummer, varvid parterna be-
nämns klagande respektive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som klagan-
den vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet och i 
vilket avseende tingsrättens domskäl enligt 
klagandens mening är oriktiga,  

5. de omständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas, samt  

6. de bevis som åberopas och vad som ska styr-
kas med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i 
hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i 
mål där förlikning om saken är tillåten förklara an-
ledningen till varför omständigheten eller beviset 
inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med 
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett 
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden ska också ange om han eller hon vill att 
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i hovrätten. 
 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller 
hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifo-
gas lika många kopior av skrivelsen som det finns 
motparter i målet. Har inte klaganden bifogat till-
räckligt antal kopior, framställs de kopior som be-
hövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplys-
ningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefon-
nummer finns på första sidan av domen. Om ni ti-
digare informerats om att förenklad delgivning kan 
komma att användas med er i målet/ärendet, kan 
sådant delgivningssätt också komma att användas 
med er i högre instanser om någon överklagar av-
görandet dit.
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