
 
 

Svenska Juridiska Mästerskapen 2022 

Riksfinalfråga 

Del 1. Lokalfinalfråga 

(är här redovisad som bakgrund till riksfinalfrågan) 

Trafikverket skulle 2021 utföra arbete med byte av järnvägsspår och underhåll av spårbanan på 

järnvägen i Värmland. För att utföra arbetet upphandlade Trafikverket bolaget Infraröd som 

entreprenör. 

Entreprenadarbetena skulle i huvudsak utföras med hjälp av en rad stora och avancerade maskiner – 

bl.a. en ballastreningsmaskin – som arbetade i ett långt arbetståg på rälsen. Hela arbetskedjan, med alla 

maskiner inräknade, beräknas bli cirka 2 km lång. Maskinerna följer efter varandra på spåren i en 

delvis sammanhållen kedja och de är således, med undantag för maskinen längst fram, beroende av att 

de framförvarande maskinerna flyttat sig så långt fram i spåret att de bakomvarande maskinerna kan 

utföra sina respektive uppgifter.  

Infraröd hade behov av att anlita en underentreprenör för att de i samarbete skulle utföra rengöring av 

järnvägsspårens makadamballast samt spårjustering och plogning av spåren. Infraröd hörde av sig till 

Järnvägsgräv AB för att höra om det bolaget var villig att utföra ballastreningen. Järnvägsgräv ville 

gärna vara med i projektet eftersom de är specialister på rening av makadam. För ändamålet behövde 

de dock förvärva ytterligare en ballastreningsmaskin. Med anledning härav kontaktades Caterpillar 

AB, vilket är ett företag som säljer en rad olika stora maskiner. Normalt gör de affärer med vägskrapor 

och liknande maskiner men det var intresserade av att hjälpa Järnvägsgräv med att hitta en 

ballastreningsmaskin. Caterpillar hade dessutom nyligen fått tag i en begagnad ballastreningsmaskin 

av märke Matisa av 2009 års modell som de gärna ville sälja vidare. Maskinen bjöds därför ut till 

försäljning för 2 550 000 kr, vilket var vad sådana maskiner i allmänhet kostade.  

Förhandlingar vidtog och Caterpillars företrädare talade bara gott om maskinen och sade bl.a. att 

motorn var ”nyrenoverad”. Vid förfrågan angående detta från Järnvägsgräv förklarade företrädare för 

Caterpillar att det hade bytt ut motorn på ballastreningsmaskin till en nyrenoverad. Denna motor hade 

enligt Caterpilar tagits från en annan utrangerad maskin eftersom bolaget normalt inte hade några 

reservmotorer att tillgå. Efter diverse turer köpte Järnvägsgräv maskinen i december 2020 för 2 525 

000 kr. I avtalet inflöt diverse sedvanliga avtalsklausulerna däribland följande.  

Ballastreningsmaskinen säljs i befintligt skick.  

Sedan ballastreningsmaskinen hade använts i någon månad i projektet upptäckte Järnvägsgräv att den 

inte klarade av att arbete i den takt som man kunde förvänta. Bolaget genomförde under samma vecka 

en undersökning av maskinen och konstaterade att den nyrenoverade motor som satts in hade 

väsentligt lägre antal hästkrafter än den som ursprungligen satt där och att detta påverkade maskinens 

prestanda. Järnvägsgräv vände sig, sedan bolaget fått klart för sig vad undersökningen slagit fast, 

under den kommande veckan till Caterpillar.  



 
 

Järnvägsgräv framställer nu krav om prisnedsättning motsvarande vad en begagnad motor med riktigt 

antal hästkrafter kostar, nämligen 545 000 kr. Vidare begär bolaget skadestånd för stillestånd med 120 

000 kr för de förluster bolaget gjort genom att det inte kunnat använda maskinen. Alternativet att hyra 

in en ersättningsmaskin ansågs vara för dyrt då det skulle gå på 155 000 kr.  

Caterpillar vägrar gå med på kraven och gjorde en rad invändningar. Bland annat menar bolaget att 

man sålt maskinen i det skick den var och att något fel inte föreligger, att reklamation skett för sent, 

samt att avdrag och ersättning inte kunde utgå på det sätt som bolaget kräver. 

__________________ 

Kärandelaget företräder Järnvägsgräv och svarandelaget företräder Caterpillar.  

De tävlande lagen ska med utgångspunkt i de redovisade omständigheterna utveckla rättsliga 

resonemang för sina yrkanden och ståndpunkter. 

Omständigheterna får inte ändras men kan kompletteras. En invändning kan framställas mot ett 

hypotetiskt huvudpåstående. Att kärandelaget inte fört ett visst rättsligt resonemang hindrar alltså inte 

att svarandelaget från att invända mot ett resonemang som om det hade framställts. Omvänt får 

kärandelaget bemöta viss rättlig invändning även om svarandelaget inte har framställt denna. 
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Del 2. Riksfinalfråga 

(det är alltså denna del som gäller för riksfinalen) 

Järnvägsgräv är ett bolag som inte vill hamna i bakvattnet. För att kunna genomföra ballastreningen på 

ett avtalsenligt sätt gentemot Infraröd sätter de in en av sina andra ballastreningsmaskiner i arbetet. 

Med nöd och näppe lyckas bolaget uppfylla de tidsramar som krävs för att undvika de allvarligaste 

förseningspåföljder som föreskrivs i avtalet. Det har dock kostat en del skadestånd i form av 

avtalsviten för förseningar. Ekonomin i Järnvägsgräv har på grund av bl.a. detta blivit minst sagt 

ansträngd, varför bolaget omgående behöver fylla på i kassorna. 

Bolagsledningen såg en chans till en sådan påfyllning när den uppmärksammade en annons om köp av 

en ballastreningsmaskin för arbeten på Malmbanan. Ett beslut togs om att sälja den nyligen inköpta 

ballastreningsmaskinen av märke Matisa av 2009 års modell. Förhandlingarna avslutades snabbt med 

att Järnvägsgräv sålde maskinen till Malmbergets grus AB för drygt en miljon kronor. 

Av köpevillkoren framgår bland annat att maskinen såldes ”fraktfritt levererat Kiruna” och att parterna 

är överens om att transporten från Värmland till Kiruna skulle ske med tåg. Eftersom transporten 

avsåg en stor maskin blev logistiken något komplicerad. Den planerades enligt följande schema av 

transportören Green Cargo. Avresa från Karlstad den 1 september 2021, via Oslo, Stockholm, och 

Boden för att slutligen ankomma Kiruna för leverans den 14 september 2021. 

Eftersom Järnvägsgräv var i stort behov av likvida medel krävde bolaget snabb betalning. Bolaget 

lyckades också få till betalningsvillkor som innebar att köpeskillingen skulle erläggas i fyra lika stora 

rater så att full betalning skulle vara gjord senast en vecka före leverans. Mot första betalning skulle 

alla handlingar beträffande maskinen överlämnas till Malmbergets grus. Direkt efter lastning av 

maskinen på järnvägsvagn skulle också Järnvägsgräv lämna alla handlingar beträffande transporten 

såsom reglementsenlig fraktsedel m.m. till Malmbergets grus. 

Betalningarna gjordes enligt avtalet och ballastreningsmaskinen kom också i väg på 

järnvägstransporten som planerat. Allt såg ut att bli en god och avtalsenlig affär för båda parter. Då 

kom den slutliga dödsstöten för Järnvägsgrävs ekonomi i form av en beslutad skatt som inte på något 

sätt kunde betalas. Ägarna till Järnvägsgräv gav upp och bolaget försattes på egen begäran i konkurs 

den 12 september 2021. Maskinen hade då kommit till Boden. 

Malmbergets grus ser i den uppkomna situationen inga problem med att få maskinen levererad från 

transportören när den kommer fram till Kiruna, eftersom man köpt den och betalat enligt avtalet. 

Avlämnandet hade också skett i Karlstad. Bolaget anser därför att det är ägare till 

ballastreningsmaskinen. 

Konkursförvaltaren i Järnvägsgrävs konkurs är dock av annan uppfattning. Hon menar att maskinen 

tillhör boet och att Malmbergets grus inte har separationsrätt. Järnvägsgräv är det bolag som ingått 

transportavtalet och är således avsändare av lasten i förhållande till transportören Green Cargo. 



 
 

Transportören innehar godset för avsändarens räkning och Järnvägsgräv har genom transportören 

medelbar besittning till godset. Eftersom Järnvägsgräv därmed inte har avskurits från rådigheten över 

maskinen har Malmbergets grus inte fått något sakrättsligt skydd. 

Företrädarna för Malmbergets grus blir upprörda över konkursförvaltarens argumentation. De menar 

att det inte går att resonera på det sätt som konkursförvaltaren gör. I vart fall har Järnvägsgräv agerat 

för Malmbergets grus räkning. Detta visar sig i att alla transporthandlingar har överlämnats till 

Malmbergets grus. Bolaget har därför uppnått sakrättsligt skydd. 

Parterna kan inte enas om vem som har rätt till maskinen. De kommer överens om att transportören 

ska lägga upp den på järnvägsvagnen i Boden i avvaktan på att parterna löser tvisten om bättre rätt till 

maskinen. 

__________________ 

Kärandelaget företräder Malmbergets grus och svarandelaget företräder konkursbolaget. 

De tävlande lagen ska med utgångspunkt i de redovisade omständigheterna utveckla rättsliga 

resonemang för sina yrkanden och ståndpunkter. 

Omständigheterna får inte ändras men kan kompletteras. En invändning kan framställas mot ett 

hypotetiskt huvudpåstående. Att kärandelaget inte fört ett visst rättsligt resonemang hindrar alltså inte 

att svarandelaget från att invända mot ett resonemang som om det hade framställts. Omvänt får 

kärandelaget bemöta viss rättlig invändning även om svarandelaget inte har framställt denna. 


