
Bakgrund
Vägjobb i Sverige AB (”Vägjobb”) bedriver verksamhet i form av uthyrning 
av fordon samt avstängningsmaterial i vägmiljö. Vägjobb tillhandahåller 
även helhetslösningar i form av upprättande av TA-planer inklusive an-
sökan hos behöriga myndigheter samt uthyrning av nödvändigt material, 
fordon och personal för detta.
Vägjobb tillämpar därvid dessa Allmänna villkor.

Definitioner
I dessa Allmänna villkor har nedanstående definitioner följande innebörd:
”Allmänna villkor” betyder Vägjobbs vid vad tid gällande allmänna villkor 
för uthyrning av fordon och avstängningsmateriel i vägmiljö samt upprät-
tande av TA-planer inklusive ansökan hos behöriga myndigheter.

”Beställaren” betyder det bolag som hyr materiel och/eller fordon av Väg-
jobb eller anlitar Vägjobb för upprättande av TA-plan m.m.

”Hyresobjekt” betyder det/de fordon och/eller avstängningsmateriel i form 
av exempelvis skyltar som Vägjobb hyr ut till Beställaren.

”Hyrestiden” betyder den tid under vilken Beställaren enligt avtal ska hyra 
materiel och/eller fordon av Vägjobb

Inledande bestämmelser
Avtal om uthyrning av materiel, fordon, personal och/eller helhetslösning 
ingås skriftligen mellan Vägjobb och Beställaren. 

I förfrågan/order från Beställaren ska anges vilka Hyresobjekt som önskas, 
vilket startdatum samt vilken tidsutdräkt Hyrestiden ska ha.

Vägjobb ska bekräfta inkommen order skriftligen. När sådan skriftlig 
bekräftelse gjorts anses avtal ingånget mellan Parterna på de villkor som 
anges i dessa Allmänna villkor.

Ändringar och tillägg till dessa Allmänna villkor ska, för att vara giltiga 
gentemot Vägjobb, vara skriftligen avfattade och undertecknade av behö-
rig ställföreträdare för Vägjobb.

Hyrestid m.m.
Hyrestiden börjar löpa från och med den dag då Hyresobjekten enligt 
överenskommelse hålls tillgängliga för avhämtning av Beställaren alterna-
tivt levereras av Vägjobb till av Beställaren angiven plats och löper till och 
med den dag då Hyresobjekten återlämnas. 

Äganderätten till Hyresobjekten övergår inte i något läge till Beställaren 
utan förblir i alla lägen Vägjobbs. Beställaren får inte agera så att Väg-
jobbs äganderätt på något vis äventyras. 

Beställaren får inte hyra ut Hyresobjekt i andra hand eller pantsätta Hyres-
objekt. Beställaren får inte heller märka Hyresobjekt med annat varumärke 
än Vägjobbs eller på annat vis förändra Hyresobjektens utseende och 
funktion.

Av- och ombokning
Av-och ombokning ska ske senast 24 timmar före planerad inledning av 
Hyrestid. Sker av- eller ombokning trots detta senare än 24 timmar innan 
planerad inledning av Hyrestid debiteras Beställaren enligt följande:

Personal debiteras med 8 timmar per stilleståndsdag.

Material debiteras med kostnad för packning och andra förberedande 
kostnader som härleds till lager, packning och transportbeställning samt 
eventuell kostnad för transport av material

Beställarens åtaganden
Beställaren ska hålla Hyresobjekt försäkrade till återanskaffningsvärde och 
ansvarar vid förlust av Hyresobjekt till fullt återanskaffningsvärde. Debite-
rad hyra av hyresobjektet avräknas ej från återanskaffningsvärdet.

Beställaren bär under hyrestiden det fulla ansvaret för skador som Hyres-
objekt tillfogar person eller egendom.

Beställaren ska senast torsdag veckan innan utförande lämna en prelimi-
när prognos för kommande vecka. 

Vid längre projekt ska Beställaren senast en (1) vecka innan månaden 
startar lämna en månadsplanering där angivna resurser så som personal, 
fordon och material specificeras. 

Särskilda bestämmelser avseende hyra av materiel
Hyra debiteras per kalenderdag under hela hyrestiden. Minimidebitering är 
sju (7) kalenderdagar. Debitering sker för hela hyrestiden även om arbetet 
avbryts tidigare.

Hyresobjekt i form av materiel avhämtas av Beställaren på Vägjobbs lager 
eller vid annan avtalad plats. Vägjobb tillser att Hyresobjekten är i drift-
dugligt skick med all erforderlig skydds- och säkerhetsutrustning.
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Hyresobjekt återlämnas till det Vägjobbs lager från vilket det avhämtats 
eller till annan avtalad plats senast vid Hyrestidens utgång. Hyresobjekt 
ska vid återlämning vara rengjort samt, med undantag för normalt slitage, 
i samma skick som vid avhämtande.

Transport, lastning och lossning från Vägjobbs lager sker på Beställarens 
bekostnad och risk om ej annat avtalats.

Hyresobjekt i form av materiel kan levereras till av Beställaren angiven 
plats och där monteras enligt särskilt avtal. Detta debiteras då Beställaren 
utöver hyresdebitering enligt ovan.

Det åligger Beställaren att omedelbart efter mottagande, innan Hyresob-
jekt tas i drift, undersöka Hyresobjektets skick och funktion. Hyresobjekt 
anses mottaget i fullgott skick om inte skriftlig anmärkning görs senast 
dagen efter mottagandet.

Beställaren ansvarar för att Hyresobjekt vårdas och underhålls samt 
att Hyresobjekt endast brukas av därtill behörig och utbildad personal. 
Beställaren står för alla kostnader för underhåll samt för eventuella repa-
rationer under Hyrestiden liksom eventuella reparationer för att återställa 
Hyresobjekts skick och status i samband med Hyrestidens utgång. Repa-
rationer får dock aldrig göras utan Vägjobbs skriftliga godkännande

Särskilda bestämmelser avseende hyra av fordon
Hyra debiteras per byggdag under Hyrestiden. Med byggdag avses, om ej 
annat avtalats, helgfri måndag – fredag.

Debitering av hyra sker även för byggdagar under avtalad Hyrestid då 
arbete inte pågår på grund av annan anledning än Vägjobbs avtalsbrott.

För det fall Beställarens entreprenad avslutas innan utgången av avtalad 
Hyrestid sker debitering endast till och med den sista byggdag då arbete 
pågår. Denna dag räknas då som ny sista dag för Hyrestiden.

Särskilda bestämmelser avseende hyra av personal
För personal debiteras med minst åtta (8) timmar per byggdag under Hy-
restiden. Debiteringen sker oavsett omfattningen av Vägjobbs personals 
arbete. Genomgående tid debiteras - dock ingen debitering för övertid 
eller övernattning.

Debitering av personalkostnad enligt punkt 0 sker även dagar under 
avtalad Hyrestid som arbete inte pågår på grund av annan anledning än 
Vägjobbs avtalsbrott.

För det fall Beställarens entreprenad avslutas innan utgången av avtalad 
Hyrestid sker debitering endast till och med den sista byggdag då arbete 
pågår. Denna dag räknas då som ny sista dag för Hyrestiden.

Särskilda bestämmelser avseende helhetslösningar
Beställare av helhetslösning äger inte rätt att avbryta sålunda beställt 
uppdrag avseende vissa delar av helhetslösningen. För det fall sådant 
avbrytande ändå sker äger Vägjobb rätt att debitera övriga områden enligt 
ordinarie prissättning för vardera område.

Betalning
Vid uthyrning där Hyrestiden understiger en (1) månad sker betalning i 
efterskott mot faktura.
Vid uthyrning där Hyrestiden överstiger en (1) månad sker betalning 
löpande i efterskott mot faktura som skickas ut månatligen.
Betalning ska vara Vägjobb tillhanda inom 30 dagar från utfärdandet av 
faktura. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635) samt påminnelseavgift.

Vägjobbs rätt att häva avtalet
För det fall Beställaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer 
sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller på 
annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt avtal äger Vägjobb rätt att 
med omedelbar verkan säga upp avtalet och återta Hyresobjekten på 
Beställarens bekostnad.

Tvist
Om inte Parterna kommit överens om annat gäller följande. Tvist på grund 
av avtalet ska avgöras i Sverige med tillämpning av svensk rätt. Om det 
omtvistade beloppet inte uppenbart överstiger 150 prisbasbelopp ska 
tvisten avgöras av allmän domstol.
Om det omtvistade beloppet uppenbart överstiger 150 prisbasbelopp ska 
tvisten istället slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat 
av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med 
beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga 
omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämn-
da fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller 
tre skiljemän.

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm


