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Villkor för digitala leveranser i projekteringsuppdrag
 
Denna bilaga reglerar villkoren för uppdragsresultatets digitala information för det projekteringsuppdrag 
som parterna kommit överens om i enlighet med nedan angivet uppdragskontrakt.
1.	Allmänt
1
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2. 	Allmän information om den digitala leveransen
7
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3. 	Leveransspecifikation av digital information
9
Leveransspecifikationen beskriver de krav som beställaren ställt på leverans av digital information i detta projekteringsuppdrag.
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4. 	Leverans och mottagningskontroll av digital information
16
4.1 	Leverans
17
Kända fel och brister eller avvikelser från leveransspecifikationen ska skriftligen dokumenteras och medfölja vid leverans.
18
Med varje levererad informationsmängd ska följa en dokumentation som redovisar eventuella förändringar från projekterade data.
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4.2	Mottagningskontroll
21
Mottagningskontroll ska genomföras av beställaren för att verifiera att levererad information överensstämmer med          leveransspecifikationen enligt kap. 3 i denna villkorsbilaga.
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5. 	Beställarens nyttjanderätt av levererad digital information
26
Beställarens rätt att nyttja den levererade digitala informationen är begränsad till avtalat ändamål enligt det uppdragskontrakt som upprättats mellan parterna och till vilket dessa villkor utgör en bilaga.
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6.	Konsultens ansvar för levererad digital information
32
Konsulten ansvarar endast för riktigheten av den levererade digitala informationen i det skick som gällde vid leveranstidpunkten.
33
Konsulten ansvarar för att den digitala informationen uppfyller kraven i leveransspecifikationen enligt kap. 3 i denna
villkorsbilaga, varvid eventuella avvikelser enligt kap. 4 ska beaktas.
34
Genomförd mottagningskontroll liksom eventuellt godkännande från beställaren av leveransen befriar inte konsulten
från ansvar för levererad digital information.
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7.	Arkivering av levererad digital information
40   41
år efter avtalsdatum.
enligt leveransspecifikationen i
42
8.	Övrigt
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