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Stockholm 2021-06-22 

Till beställare av bygg- och 
anläggningsentreprenader  
 

Kraftigt höjda materialpriser har aviserats av 
materialleverantörerna 
 

Vi kontaktar er då ni är en beställare av bygg- och anläggningsentreprenader från våra 
medlemsföretag. Under våren 2021 har flera materialleverantörer aviserat om kraftigt 
höjda materialpriser. Några skäl som angetts är ökade oljepriser, råvarubrist, förändrat 
beteende på världsmarknaden med bland annat minskad export samt utmaningar i 
logistikflödet. Detta kan till viss del vara följder av covid-19 men det kan också finnas 
andra orsaker. Utöver prishöjningar förekommer det också att offerters giltighetstid 
minskat markant. I extrema fall tillämpas till och med dagspriser. Utöver osäkerheten 
kring den framtida prisutvecklingen aviseras också förlängda leveranstider på varor och 
material. Sådant som tidigare kunde levereras på en dag eller vecka kan nu ha en 
leveranstid på flera veckor. Osäkerheten om framtiden är minst sagt stor. 

I pågående projekt kan många av våra medlemsföretag behöva begära både 
kostnadsreglering och tidsförlängning. I det läget vill vi dels informera er om det rådande 
läget i branschen, dels vädja till er att lyssna på våra medlemsföretags svårigheter till 
följd av den osäkerhet som råder och vara så tillmötesgående som möjligt utifrån det 
avtal ni har att förhålla er till. Med en öppen dialog kan parterna gemensamt komma 
fram till lösningar som inte riskerar att i onödan försena eller fördyra viktiga projekt.  

Även planerade projekt påverkas av osäkerheten. Kraftiga prisfluktuationer gör det 
generellt svårare att lämna konkurrenskraftiga anbud till fast pris. Vi vill påminna om de 
alternativa ersättningsmodeller som finns. Genom att till exempel upphandla på löpande 
räkning eller indexreglera ersättningen månadsvis (även vid kortvariga projekt) kan 
effekterna av prisförändringar delvis hanteras. Fundera över vad som är lämpligt och 
möjligt i ert projekt. Prata med de tilltänkta entreprenörerna och försök hitta 
gemensamma lösningar för att kunna realisera aktuella projekt till nytta för båda parter. 

Läget för många är ansträngt och alla vill förstås att projekt ska kunna avslutas med så få 
störningar som möjligt. Vi vill därför uppmuntra till dialog och samarbete för att mildra 
de negativa effekterna av den osäkerhet som råder. 

Med vänlig hälsning 
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