Nya ENTREPRENADINDEX med bas januari 2011 och E84
En översyn har gjorts av Entreprenadindex E84, vilket resulterat i ett nytt Entreprenadindex med bas
januari 2011= 100.
Den nya Entreprenadindexserien följer samma indelning som den föregående. Efter översynen har
grupperna fått nya kostnadsfördelningar och uppdaterat innehåll. Det har resulterat i att likartade
huvudgrupper slagits samman (t.ex. E84 litt 112 och 312 Bergarbeten), men det har också tillkommit
nya (t.ex. nya litt 117 Arbeten med stålpålar).
En jämförelse mellan nya och gamla entreprenadindexserier för huvudgrupperna, samt samtliga
omräkningstal finns här på hemsidan.

Avtal med E84 och nya entreprenadindextal
Publicering av indextal avseende Entreprenadindex E84 (bas januari 1984=100) upphörde från nr
1:2012 av Byggindex. För entreprenadavtal där E84 åberopats ska publicerade indextal användas så
långt det är möjligt, dvs. till och med december 2011, publicerade i nr 12:2011. För att kunna
slutföra indexreglering enligt E84 finns möjlighet att fortsättningsvis själv räkna fram indextal till
”E84-nivå” med hjälp av omräkningstalen. Dessa omräkningstal skall sedan användas på
motsvarande littera i nya Entreprenadindex (med januari 2011=100). Observera att omräkningstalen
endast kan tillämpas från januari 2012 och framåt på de nya indextalen där basen är januari
2011=100. I de flesta fall är litteranumret samma för de bägge indexserierna. Om inte, finns en
hänvisning i omräkningstabellerna.

Beräkningsexempel:
Exempel 1:
Litt 124 Ombyggnader
Publicerat indextal, dec 2011: 275,5
Omräkningstal: 2,681 (se pdf Omräkningstal för E84)
Indextal för nya litt 124: 102,8
Beräkna: 2,681x102,8=275,6
Uppräknat indextal, jan 2012: 275,6

Exempel 2:
Litt 213 Bergtunnlar
Publicerat indextal, dec 2011: 281,6
Omräkningstal: 2,759 (se sid 21 i BX 1-2012)
Indextal för nya litt 411: 102,7
Beräkna: 2,759x102,7=283,3
Uppräknat indextal, jan 2012: 283,3

Tillämpningen
Tillämpningsföreskrifterna för ENTREPRENADINDEX med januari 2011 som bas finns på hemsidan.
De stämmer i allt väsentligt med de som gäller för Entreprenadindex E84.

Avtal med årsvisa uppräkningar
Avtal där priset skall räknas upp årsvis kan nya Entreprenadindex med bas januari 2011 användas
från och med januari 2013 och framåt även om E84 åberopats i avtalet. Detta eftersom uppräkning
av E84 görs från och med januari 2012 med utgångspunkt från Entreprenadindex med bas januari
2011. Det innebär således att den procentuella förändringen är densamma efter januari 2012 i både
de uppräknade talen för E84 och nya Entreprenadindex.
Med andra ord, om ett pris ska uppräknas till exempel mellan januari 2012 och januari 2013 kan de
nya talen användas utan att först räknas upp med omräkningstalen.
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