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Förord 
Jag vill inleda med att rikta ett stort tack till MAF Arkitektkontor AB som givit mig chansen att 
genomföra min verksamhetsförlagda utbildning och mitt examensarbete på företaget. Med 
stöd från handledare Mats Sandqvist och Daphne Djurberg samt med den samlade 
erfarenheten från studieåren på Luleå tekniska universitet har detta examensarbete kunnat 
ta form.  
 
Jag vill även tacka Michael Russell, Civilingenjörsprogrammet Väg & Vatten Luleå tekniska 
universitet, för stöttning och vägledning. 
 
Den verksamhetsförlagda utbildningen och examensarbetet har resulterat i en ny erfarenhet 
av ArchiCAD samt en utvecklad erfarenhet av tankesätt och strategier vid detaljplanering. 
Arbetet har givit mig kunskaper och erfarenheter som kommer vara högst användbara i min 
karriär som samhällsplanerare. 
 
Izabella Stockhaus 
Luleå, Maj 2015 
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Sammanfattning 

I samband med den verksamhetsförlagda utbildningen har ett examensarbete i form av ett 

enklare utredningsprojekt genomförts. På förfrågan från MAF Arkitektkontor AB har en 

utredning om möjligheten att framställa fullständiga detaljplanehandlingar i Graphisofts 

programvara ArchiCAD genomförts. Detta genom att ta fram en detaljplan i programmet.  

Idag arbetar planerare på MAF i programmet Focus vid detaljplanering och vid datorstödd 

detaljplanering på Luleå tekniska universitet har Vianova Systems programvara Novapoint 

använts. Båda dessa programvaror har anpassade verktyg enbart framtagna för 

framställning av detaljplanehandlingar.  

Tidigare vägledande material för hur man tar fram detaljplanehandlingar i Graphisofts 

ArchiCAD saknades vid uppstart av arbetet. Examensarbetet har resulterat i en manual, ett 

övningsexempel, för framtida vägledning där tillvägagångssättet för att framställa en 

detaljplan i programmet beskrivs med text och instruerande bilder och figurer. 

Det som skiljer ArchiCAD från de mer anpassade programvarorna är programmets förståelse 

för 2D-element. ArchiCADs oförståelse för utseendemässigt olika element och hierarkier 

medför att arbetet blir mer manuellt än i de mer anpassade programvarorna då programmet 

inte har möjlighet att automatiskt sammanställa den information som förmedlas i 

detaljplanen. 

Avsaknaden av automatiseringar kan dock vara både på gott och ont. Arbetet kan till en 

början kännas mer omständligt men med erfarenhet blir arbetet mer effektivt och det 

manuella ger frihet och kontroll i arbetet.  

Vilket program som än används vid framställningen av en detaljplan kan de 3D-verktyg som 

erbjuds i ArchiCAD vara väl värda att använda. Programmet erbjuder smidiga och 

fullständiga 3D-funktioner för att ta fram terrängmodeller med höjdskillnader från 

verkligheten. Detta medger möjligheten att skapa skuggstudier, ett vanligt förekommande 

moment i detaljplanearbetet, med en korrekt bild av den skuggbildning som en planerad 

bebyggelse kan kasta på omgivningen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Examensarbetet har utförts i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen, 

genomförd på planavdelning på MAF Arkitektkontor AB Luleå. Ett enklare utredningsprojekt 

har genomförts som avslutande del inom högskoleutbildningen Samhällsbyggnad, med 

inriktning mot samhällsplanering vid Luleå tekniska universitet (LTU). 

År 2013 upprättade Mats Sandqvist, planarkitekt på MAF Arkitektkontor AB, ett planprogram 

för Kåtaviken fritidsby i Storuman kommun. Det fortsatta detaljplanearbetet har sedan dess 

varit avstannat. Under den verksamhetsförlagda utbildningen på MAF har en föreslagen 

detaljplan med tillhörande planbeskrivning utformats med föreliggande planprogram som 

underlag, se Bilaga 1 Planbeskrivning för Examensarbete och Bilaga 2 Detaljplan för 

Examensarbete.  

På förfrågan från MAF Arkitektkontor AB har detaljplanen utformats i Graphisofts 

programvara ArchiCAD. Tidigare erfarenhet av att detaljplanera i ArchiCAD saknades, både 

hos MAF Arkitektkontor AB och från åren på universitetet. Tidigare projekt i programmet har 

bestått av husmodellering och framtagning av bygghandlingar.  

Idag arbetar planerare på MAF i programmet Focus vid framställning av detaljplaner och vid 

datorstödd detaljplaneringen på Luleå tekniska universitet har Vianova Systems programvara 

Novapoint använts. Både Focus och Novapoint har tillägg och funktioner enbart framtagna 

för framställning av detaljplanehandlingar.  

1.2 Syfte 
MAF Arkitektkontor AB önskade utreda möjligheterna att framställa en detaljplan i Graphisoft 

ArchiCAD. Focus-licenser medför idag en dyr investeringskostnad för företaget och syftet 

med arbetet har varit att, genom att ta fram ett förslag på detaljplan för Kåtaviken fritidsby i 

ArchiCAD, utreda möjligheterna att ta fram fullständiga handlingar i programmet. 

Vid uppstart av arbetet fanns inga manualer för just framställning av detaljplaner i ArchiCAD 

att tillgå. Ur avsaknaden av befintligt vägledande material utvecklades idén att ta fram en 

manual för framtida vägledning. 

Examensarbetet har resulterat i ett övningsexempel som beskriver hur tillvägagångsättet kan 

se ut vid framtagning av en fullständig detaljplan i ArchiCAD.  

1.3 Avgränsning 
Manualen behandlar framförallt funktionerna som är relevanta för framställningen av en 

detaljplan. Viss grundmetodik presenteras men har lämnats ute till stor del, detta då det 

redan finns detaljerade manualer för detta. 
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2 Metod 

Vid uppstart av arbetet med att ta fram ett förslag på detaljplan för Kåtaviken fritidsby 

märktes en avsaknad av vägledning för detaljplanering i Graphisoft ArchiCAD. Ett 

experimenterande initierades i programmet för att hitta funktioner och verktyg som medgav 

möjlighet att skapa en fullständig detaljplan. För att hitta det mest optimala tillvägagångsättet 

för att framställa en detaljplan var en grundförståelse för programmet och dess funktioner 

fördelaktig att besitta. Med stöd av handledare Daphne Djurberg, arkitekt på MAF 

Arkitektkontor AB, kunde användandet av programmet optimeras. 

Detaljerade anteckningar fördes om var funktioner hittades och hur de fungerade. 

Anteckningarna tog form som den manual som upplevdes saknad vid uppstart av arbetet 

med detaljplanen. Anteckningarna har legat till grund för den resulterande manualen. För att 

skapa en pedagogisk och följsam manual utvecklades idén om att skapa ett enkelt 

övningsexempel.  

Ett nytt projekt påbörjades i ArchiCAD där en enkel figur fick stå i centrum för att illustrera 

varje relevant verktygs resulterande form. En skärmdump för varje knapptryck och 

felmeddelande skapades för att generera bilder till övningsexemplet. Detta för att underlätta 

identifieringen av programmet och dess verktyg. Hur felmeddelanden undviks, 

rekommendationer av inställningar och allmänna tips sammanställdes från den insamlade 

erfarenheten av arbetet i programmet.  

Övningsexemplet har under arbetets gång testkörts av studiekamrat Michael Russell, 

Civilingenjörsprogrammet Väg & Vatten LTU. 
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3 Resultat 
I följande kapitel följer ett övningsexempel där tillvägagångsättet för att ta fram en detaljplan i 

ArchiCAD beskrivs med text och instruerande bilder och figurer. 

3.1 Detaljplanering i ArchiCAD – Ett övningsexempel 
Förväntade förkunskaper: Övningsexemplet är relativt grundligt med undantag för vissa 

grundfunktioner i programmet. Det är önskvärt med grundläggande erfarenhet i ArchiCAD 

eller annan CAD-programvara. 

ArchiCAD är ett relativt användarvänligt program. Om erfarenhet saknas är det möjligt att 

experimentera sig fram i programmet för att uppnå grundläggande erfarenhet. 

Övningsexemplet fokuserar på de funktioner som används vid framställning av detaljplan, 

layout och skuggstudie. 

3.1.1 Grundläggande funktioner 
I Toolbox-panelen finns alla de verktyg som används i detta 

övningsexempel. De arkitektoniska verktygen Wall Tool, Slab Tool 

samt Roof Tool används för att framställa en skuggbild i avsnitt 

3.1.15. Hur dessa verktyg används beskrivs inte i övningsexemplet. 

När man valt ett verktyg kan man ställa in önskade inställningar 

genom att klicka på Settings Dialog, en ikon som alltid matchar 

verktygets ikon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKOMENDATION:  

Lär känna Toolbox och vad de olika verktygen heter. 
 

 

 

 

Settings dialog, 

matchande ikoner 
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För att slutföra ett kommando: 

Polyline Tool & Line Tool   (även Arc/Circle & Spline)  

Klicka två gånger i slutnod 

Zone Tool   

Klicka med hammaren där du vill fästa stämpeln (Zone Stamp) 

Text Tool 

Klicka en gång utanför rutan 

Fill Tool  

Klicka i startnoden – rita en sluten form 

Mesh Tool 

Klicka i startnoden – rita en sluten form 

För att avbryta ett kommando: 

 

Klicka på ESC-tangenten på tangentbordet två gånger 

För att markera flera objekt samtidigt: 

Håll in Shift-tangenten på tangentbordet 

Klicka på de objekt som önskas markeras 

REKOMENDATION: 

Lär känna den övre menyraden och vad de olika flikarna innebär.  

 

 

 

OBS!  Övningsexemplet beskriver grundligt när de olika flikarna ska användas och var 

man ska klicka steg för steg. 

  

Övre menyraden 
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3.1.2 Att öppna en DWG-fil 
Vid detaljplanering med datorstöd har man oftast en grundkarta över det aktuella området 

som underlag. Ett vanligt fil-format för en grundkarta är DWG-formatet. I det här avsnittet 

beskrivs hur man öppnar upp en DWG-fil korrekt i ArchiCAD. 

Starta ArchiCAD och öppna upp ett nytt projekt. När projektet har öppnats: 

 

Klicka på File i övre menyraden 

Öppna fliken Open 

Klicka på Open… i rullmenyn 

 

 

I ArchiCAD används standardenheten millimeter. I DWG-filer används (oftast) enheten 

meter. Följande steg genomförs för att säkerställa att ArchiCAD översätter enheterna i DWG-

filen korrekt. Om följandande steg skippas kommer DWG-filens mått översättas till 

standardenheten. 

OBS! Inställningarna måste endast justeras om DWG-filens mått ej överensstämmer 

med den förinställda standardenheten millimeter. 

REKOMENDATION: Ta reda på aktuell DWG-fils enhet. 

 

Klicka på Files of 

Type:- menyn 
 

Välj filformatet DWG 

File (*.dwg) i 

listan 
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Välj den DWG-fil du vill öppna 

Klicka  på Settings… 

 

 

 

 

 

 

Öppna fliken Settings in Selected Translator 

Bocka i Prefer Drawing Unit definition in DXF/DWG file (if any) (Enheten i DWG-filen) 

Ändra enheten under Otherwise, use these values: till den enhet som används i DWG-

filen 

Klicka på Save Settings & Close 
 

Klicka sedan på Open. Ett antal dialogrutor kommer dyka upp innan filen öppnas. De 

inställningar som görs i dessa är frivilliga och påverkar inte filens användbarhet i fråga om 

funktion. Valen påverkar hur DWG-filen och arbetsformatet ser ut i ArchiCAD. 

2. Bocka i 

3. Ändra 

 

4. Klicka 

1. Öppna 
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Välj de lager du vill importera 

(förmodligen alla) 

Klicka på OK 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på Skip All 

 

 

 

 

 

 

I följande dialogruta ställs ritningens bakgrundsfärg in.  

Alternativ Change:  Svart bakgrund 

Alternativ Do Not Change:  Vit Bakgrund 

 

 

Välj Change (svart) 

ELLER Do Not Change (vit) 

 

 

 

Nu ska DWG-filen öppnas korrekt med rätt enhet. Den enhet som är aktiv i projektet är med 

största sannolikhet fortfarande millimeter. Här rekommenderas att ändra till meter då en 

detaljplan är storskalig. 
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REKOMENDATION: 

 

Klicka på Options i övre 

menyraden 

Öppna fliken Project 

Preferences 

Klicka på Working Units… i 

rullmenyn 

 

 

 

 

 

 

 

Ändra Model Unit: till meter 

Klicka på OK 

 

 

 

TEST: 

Kontrollera att DWG-filens mått översatts korrekt. Mät ett objekt på kartan där det ungefärliga 

måttet är känt. 

 

Klicka på verktyget 

Measure 

Klicka ut startpunkt 

på mätning 
 

Dra  linjalen till 

ändpunkten av 

mätning 

Kontrollera att Distance för 

objektet får ett 

rimligt värde 

 

 

Om Distance får värdet 0 har förmodligen DWG-filens mått översatts från meter till millimeter. 

Börja om avsnittet från sid. 5. 
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3.1.3 Lager 
En grundkarta är ofta fylld av information illustrerat med linjer och symboler och kan kännas 

plottrig. Att släcka ett eller flera lager kan skapa en tydligare karta att arbeta med. Det kan 

vara fördelaktigt att separera grundkartans lager från nya elements lager för att kunna 

hantera dessa separat. Detta avsnitt behandlar hur man hanterar lager samt hur man skapar 

nya. 

3.1.3.1 Lagerhantering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på Window i övre menyraden 

Öppna fliken Palletes 

Klicka på Quick Layers i rullmenyn 

Kontrollera att Quick Layers- 

Menyn finns i projektet 

 

 

 

 

 

Markera ett element från ett lager,  

klicka här och tänd/släck de lager 

som inte är markerade. 

Markera ett element från det lager  

du önskar tända/släcka och klicka 

sedan här 

Skifta mellan vy över tända 

lager och vy över släckta lager 
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3.1.3.2 Skapa lager 

För att separera grundkartans element med nya element kan det vara fördelaktigt att skapa 

nya lager. På så sätt kan man välja ett nytt lager för nya element för att sedan tända och 

släcka egenskapade lager utan att grundkartans lager påverkas, och vice versa. 

 

Klicka på Document i 

övre menyraden 
 

Öppna fliken Layers 
 

Klicka på Layer Settings 

(Model Views)… i 

rullmenyn  

 

 

 

 

 

 

Klicka  på New… 
 

Fyll i namn på nytt lager 
 

Klicka på OK 
 

Kontrollera att det nya lagret dyker 

upp i listan 
 

Klicka på OK 

 

3.1.4 Skapa Linjetyp 
Vid detaljplanering består den största delen av det datorstödda arbetet av att ta fram 2D-

ritningar av planområdet. För att separera olika typer av information i plankartan används 

olika gränslinjer med en gränshierarki enligt 4 kap. 5 § 1 och 30 § Plan- & Bygglagen (PBL). I 

ArchiCAD finns olika linjetyper i basbiblioteket. Om en gränslinje saknas helt kan man enkelt 

skapa en ny linjetyp i programmet. 

Det första steget är att rita de första segmenten av det mönster som sedan kommer 

upprepas för att skapa den nya linjetypen.  

OBS! Använd ej Polyline Tool. 

Verktyg som kan användas: Line Tool och Arc/Circle Tool.   
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Välj önskat verktyg i Toolbox-panelen 
 

Rita första segmenten av linjetypen 

Markera Linjesegmenten 
 

Klicka på Edit i övre menyraden 
 

Öppna fliken Reshape 
 

Klicka  på Explode into Current View  (Ctrl + =) 

 

Bocka ur Keep Original Elements 

After Exploding 
 

 

Klicka på OK 

 

Markera och kopiera linjesegmenten. Kopiera kan göras antingen genom att klicka på Edit i 

övre menyraden och sedan på Copy eller genom att trycka på tangenterna Ctrl och c på 

tangentbordet. 

 

 

 

 

 

 



   
 

12 

 

Efter kopiering: 

Klicka på Options i övre menyraden 
 

Öppna fliken Element Attributes 
 

Klicka på Line Types… i rullmenyn 

 

 

 

 

Klicka på New… 
 

Välj alternativet Symbol 
 

Fyll i namn på ny linjetyp 
 

Klicka på OK 

 

 

 

 

 

Nu ska en ny linjetyp skapas av de första segmenten. De linjesegment som ritats och 

kopierats kommer upprepas och skapa linjemönstret. För att få ett jämnt mönster fylls Dash i, 

som bestämmer segmentens längd, och Gap, som bestämmer avståndet mellan varje 

upprepning. 
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Klicka på Paste line components 
 

Kontrollera att det kopierade mönstret 

dyker upp i rutan. 

Fyll i  önskat Dash 
 

Fyll i önskat Gap 
 

Kontrollera att mönstret upprepar sig 

som önskat 
 

Klicka på OK 
 

 

 

 

Test: 

Kontrollera att den nya linjetypen ser ut som önskat genom att rita ut den i projektet. 

 

Välj verktyg (ex. 

Polyline Tool) 
 

Ändra linjetyp till 

den nya 
 

Rita valfri form 
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3.1.5 Linjetjocklek 
I en detaljplan används olika gränslinjer för att illustrera olika typer av bestämmelser på 

plankartan. Enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för Detaljplan 

(BFS 2014:5) bör de olika gränslinjetypernas hierarkiska ordning enligt 4 kap. 5 § 1 och 30 § 

PBL redovisas med olika linjetjocklek. I ArchiCAD finns en färgpalett med ett visst antal 

förinställda färger med bestämd linjetjocklek. Vid uppstart har alla färger samma tjocklek. I 

det här avsnittet visas hur tjocklek och färg kan ändras i paletten. 

 

Klicka på Document i övre 

menyraden 
 

Öppna fliken Pen Sets 
 

Klicka på Pens & Colors 

(Model Views)… 

 

 

 

 

 

 

Här kan både linjetjocklek (Pen Weight) och färg ändras. 

 

Välj  färg 

Ändra  Pen Weight: till önskad 

tjocklek 

Klicka på Edit color… och ändra 

till önskad färg 

Klicka  på OK 

Klicka  på OK 
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TEST: 
Kontrollera ny linjetjocklek. 

 

 

 

 

Markera linje 
 

Ändra till den färg 

på paletten 

med ny 

tjocklek (Pen) 
 

Kontrollera att linjen får 

en ny tjocklek 

 

 

 

3.1.6 Offset 
För att skapa en linje parallellt en redan existerande linje används kommandot Offset. I 

ArchiCAD är det originallinjen som förflyttas när kommandot används på en linje. I det här 

avsnittet visas hur en parallell linje skapas med Offset samtidigt som originallinjen behåller 

sin plats.  

Det första steget är att markera den linje som önskas parallellförflyttas. Kopiera sedan linjen, 

antingen genom att gå på Edit i övre menyraden och Copy eller genom snabbkommandot 

Ctrl + c. Sedan ska linjen klistras in, antingen genom att gå på Edit i övre menyraden och 

Paste eller genom snabbkommandot Ctrl + v. 

Om denna dialogruta dyker upp: 

Välj Where to Paste: Original Location 

 

OBS!  Alternativet Center of the Current View 

medför att den kopierade linjen inte 

hamnar på samma plats som 

originallinjen. Detta eliminerar 

möjligheten att förflytta linjen parallellt 

med originallinjen.  

Välj Zoom: Zoom to Pasted Elements 
 

Klicka på Paste 

 

OBS! För att fästa den inklistrade linjen, klicka utanför den aktiva rutan. Klicka EJ i 

rutan eller på ESC då detta avbryter kommandot. 
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Markera den kopierade linjen genom att klicka med vänster musknapp 

OBS! markera EJ genom att använda markören, då markeras alla element inom den 

ruta markören tar upp, alltså både originallinjen och den kopierade. Om 

misstaget gjorts, avbryt markeringen genom att klicka en gång bredvid linjen 

eller klicka på ESC-tangenten på tangentbordet. 
 

Klicka på en nod på linjen 
 

Välj kommandot Offset all edges i den lilla menyn   
 

Dra musen i den riktning som nya linjen ska parallellförflyttas 

Klicka fast linjen genom att klicka med vänster musknapp 

 

För att skriva in ett värde på den distans linjen ska parallellförflyttas: 

 

När en nod markerats och kommandot Offset all edges aktiverats: 

 

Klicka på TAB-tangenten för att aktivera distans-rutan   
 

Skriv in den distans som den nya linjen ska parallellförflyttas från 

ursprungspositionen 

Dra musen i den riktning som nya linjen ska parallellförflyttas 
 

Klicka på ENTER-tangenten för att fästa linjen 

  

Nod 

Offset all edges 
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3.1.7 Zoner 
I en detaljplan redovisas olika områdens användning genom en avgränsande 

användningsgräns och en zon som representerar användningen med färg och beteckning 

enligt BFS 2014:5. I det här avsnittet behandlas var existerande detaljplanzoner återfinns i 

ArchiCAD, hur nya zontyper skapas samt hur zonens stämpel (Zone Stamp) hanteras för att 

skapa ett korrekt utseende till plankartan enligt BFS 2014:5. 

3.1.7.1 Använda Zone Tool 

 

Välj verktyget Zone Tool i Toolbox-panelen 
 

Välj typ av zon i rullmenyn 
 

Rita ut zon 

OBS! beteckning (Name:) måste ändras manuellt  

(Beteckning/NAME: i enlighet med BFS 2014:5) 

Om denna dialogruta dyker upp 

innebär det att lagret för verktyget 

raderats när DWG-filens lager 

importerades i avsnitt 3.1.2: 

Välj  Choose Layer 

 

 

Beteckning/Name: 
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Öppna  rullmenyn längst 

ned i dialogrutan 
 

Ändra till önskat lager 
 

Klicka på OK 
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Ändra Construction Method: till Manual (PolyLine, Rectangular, Rotated Rect.) 

Rita ut zon 

Fäst zon och stämpel med hammaren 

Om zonens användningsgräns redan finns  

kan man fylla hela ytan inom gränsen automatiskt: 

Välj verktyget Zone Tool i Toolbox-panelen 

Välj  typ av zon i rullmenyn 

Klicka på verktygen Magic Wand i den nedre menyraden        (längst ned på sidan) 

Håll in mellanslagstangenten på tangentbordet 

Klicka någonstans på zonens användningsgräns 

Fäst med hammaren 

Om inte hela ytan fylls kan det bero på att en linje från ett annat lager skär ytan, till exempel 

en höjdkurva. Om så är fallet: 

Klicka på ett element från det lager 

som eventuellt korsar ytan 

Klicka på Hide Selection’s Layer för 

att släcka lagret  

Följ föregående steg på nytt 

 

 

 

Construction Method: 
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3.1.7.2 Skapa Zontyp 

Om en zontyp saknas kan en ny skapas. 

 

Klicka på Options i övre 

menyraden 
 

Öppna fliken Element 

Attributes 
 

Klicka på Zone 

Categories… i 

rullmenyn 

 

 

 

 

Klicka på New… 

Fyll i Category Code: till 

Det.plan 
 

Fyll i  namn på ny zontyp 

(Enligt BFS 2014:5) 
 

Klicka på OK 

 

 

 

 

 

Klicka på rutan 

Color: 

Ändra till önskad 

färg (enligt 

BFS 

2014:5) 

Klicka  på OK 
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Öppna fliken Load Other Zone 

Stamp… 

När en zon ritas ut och fästs, fästs 

en tillhörande Zone Stamp, en 

stämpel. I vissa versioner av 

ArchiCAD finns en typ av stämpel 

där endast zonens 

beteckning/Name: visas. Om den 

typen av stämpel saknas, följ stegen 

i nästa avsnitt, 3.1.7.3 Zone Stamp.  

 

 

3.1.7.3 Zone Stamp 

I den version av ArchiCAD (ArchiCAD 18 Educational Version) som använts i 

övningsexemplet saknas en stämpel där endast zonens beteckning/Name: visas. Vid 

utritning av zon medföljer en stämpel där zonens area skrivs ut. 

 

 

 

 

Markera zonen 
 

Klicka på Settings 

Dialog 
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Öppna fliken Zone Stamp 

Öppna kategorin Ordning  

innehåll 
 

Under Ordning Innehåll kan noteras att  

det innehåll som finns med i  

stämpeln är Zonnamn och Mätt Area.  

Endast Zonnamn ska vara kvar. 
 

Klicka på den lilla pilen till höger om  

(i övningsexemplet) Mätt Area 

Ändra från (i övningsexemplet) Mätt 

Area till ** Tom Rad 

Klicka på OK 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kontrollera att Zon-stämpeln nu endast 

visar beteckningen/Name: för 

zonen 

  

Zone Stamp 

Ordning Innehåll 
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3.1.8  Egenskapsbestämmelser 
I en detaljplan regleras ett användningsområdes framtida egenskaper genom en 
egenskapsbestämmelse. En bestämmelse bör enligt BFS 2014:5 endast göras om 
bestämmelsen är nödvändig för att uppnå planens syfte.  
 
Egenskapsbestämmelser redovisas som ord i klartext eller gemener som representerar 
kategori av bestämmelse enligt 4 kap. 11-18 §§ och 30 § PBL. ArhiCAD har ingen 
automatisk hantering av egenskapsbestämmelser enligt PBL. För att skapa en bestämmelse 
på plankarta ritas en textruta ut manuellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välj verktyget Text Tool 

Klicka ut startpunkten för textrutan 

Dra muspekaren åt det håll rutan ska utbredas 

Klicka ut ändpunkten på textrutan 

 

Välj typsnitt och textstorlek 

Skriv den beteckning som 

motsvarar önskad 

bestämmelse enligt 4 

kap. 11-18 §§ och 30 § 

PBL. 

För att få en nedsänkt indexsiffra: 

Klicka på Subscript 

Skriv indexsiffra  

Klicka utanför textrutan för att fästa 

Text Tool 

Subscript 
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3.1.9 Teckenförklaring 
För att redovisa den information som placerats på plankartan samlas informationen i en 

legend, en teckenförklaring, där de olika elementens betydelse förklaras i klartext. Eftersom 

programmet inte har en automatisk hantering av varken bestämmelser, beteckningar, zoner 

eller linjetyper enligt PBL finns heller ingen möjlighet att skapa en teckenförklaring 

automatiskt. För att skapa en teckenförklaring ser tillvägagångsättet ut på samma sätt som 

för att skapa egenskapsbestämmelser på plankarta. 

Skapa en ny textruta (se avsnitt 3.1.8 Egenskapsbestämmelser) 

Välj önskad textstorlek för titlar och text 

Fyll i information och förklaringar till plankartan (ungefär enligt ovanstående figur) 

OBS! ALLT som placerats på plankartan ska här redovisas under rubriker enligt BFS 

2014:5, detta enligt tydlighetsregeln 4 kap 32 § PBL. 

Klicka utanför textrutan för att fästa 

Välj verktyget Polyline Tool  
 

Rita ut linjetyp(er) som använts i plankartan bredvid teckenförklaring (ungefär enligt 

ovanstående figur) 

Välj verktyget Zone Tool 

Rita ut en ruta bredvid teckenförklaring (ungefär enligt ovanstående figur)  
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3.1.10 Planillustration 
En detaljplan framställs för att visa vilken godkänd användning ett område har. Detaljplaner 

kan ha många intressenter som inte är bekanta med detaljplanens utseende och betydelse. 

För att klargöra ytterligare vad som förmedlas skapas ofta en illustration där enklare former 

som representerar hus, parkeringar och dylikt ritas ut. 

 

 

Välj verktyget Fill Tool 

Klicka på Settings Dialog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välj färg Outline Pen 

(kantlinje)  
 

Välj Fill Foreground 

Pen (fyllning) 

Klicka på OK  
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Rita ut önskad form på det föremål som ska illustreras 

Klicka ut slutnod 

Det rekommenderas att göra illustrationskartan i ett eget projekt, med detaljplanen som 

underlag, då bestämmelser och beteckningar här egentligen inte ska synas. 
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3.1.11 Layout 
I en detaljplan ska plankarta med teckenförklaring och ofta även planillustration och 

översiktskarta ingå. I övningsexemplet har en plankarta med teckenförklaring skapats som 

nu ska placeras på en layout. 

Det första steget blir att ställa in 

vilken arkstorlek layouten ska ha. 

 

Klicka på Document i övre 

menyraden 
 

Öppna fliken Layout Book 
 

Klicka på New Master Layout i 

rullmenyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välj den arkstorlek, 

Size: som 

önskas/passar  

Välj arkets orientering 

Ställ in Margins: efter 

pappersstorlek 

(För A3 ska det 

vara som figuren 

visar för att passa 

ritram) 

Klicka på OK 
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Nu ska ritningen placeras på layouten. 

 

Klicka på Document i övre menyraden 
 

Klicka på Save View and Place on Layout (Alt 

+ F7) 

 

 

 

 

 

Klicka fast ritning på layouten 

Om layouten inte syns enligt ovanstående figur: 

 

Klicka  på förstoringsglaset Fit in Window i den nedre menyraden 
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Skalan 1:1 000 är förinställd och kartan i övningsexemplet är relativt liten. För att ritningen 

ska passa in i layouten finns det två tillvägagångssätt. Antingen ändras arkstorleken till en 

mindre eller så ändras skalan på ritningen. Om ritning passar, hoppa till sid. 35. 

 

Om arkstorleken ska ändras på 

layout: 

 

Klicka på Document i övre 

menyraden 

Öppna fliken Layout Book 

Klicka på Master Layout 

Settings… i rullmenyn 

 

 

 

 

 

 

 

Välj den arkstorlek som önskas 

Klicka på OK 

OBS! Här kan även Margins ändras. 

Detta kan vara nödvändigt om 

ritramens marginaler inte passar 

layoutens. 
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För att ändra skala: gå tillbaka till ritningsfönstret genom att kryssa ned Layoutfönstret. 

 

 

Öppna Scale i Quick Options-menyn  

Välj  en större skala, exempelvis  

1:200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När skalan ändras så ändras även storleken på texten i ritningen. Textstorleken ändras för 

att passa den nya skalan. 
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Markera zonen 

Klicka på Settings Dialog 

 

 

Öppna fliken Zone Stamp 
 

Fyll i önskad textstorlek 
 

Klicka på OK 
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Markera  textruta 

Fyll i önskad textstorlek 

I teckenförklaringen används flera olika textstorlekar. Att ändra textstorleken går därför inte 

att göra på samma enkla sätt som för en enkel textruta. 

Dubbelklicka på textrutan för 

teckenförklaringen 
 

Markera  det stycke som ska ändra 

textstorlek 
 

Fyll i önskad textstorlek 

OBS! Texten kan se väldigt stor ut när man 

är inne i textrutan och ändrar. Klicka 

utanför och fäst rutan för att se den 

verkliga storleken. 
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När textstorleken ändrats till önskvärd storlek, kan textrutans storlek behöva modifieras.  

Markera textrutan 

Klicka på en nod/ett hörn på textrutan 

Välj kommandot Stretch i den lilla menyn   

Dra noden/hörnet åt det håll rutan ska utbredas 

Klicka  fast noden/hörnet 

För att flytta textrutan: 

Markera textrutan 

Klicka på en nod/ett hörn på textrutan 

Välj kommandot Drag i den lilla menyn 

Dra  noden/hörnet åt det håll rutan ska förflyttas 

Klicka fast noden/hörnet 
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Även linjetjockleken upplevs tunnare i mindre skala. För att ändra linjetjocklek, se avsnitt 

3.1.5 Linjetjocklek.

 

Flytta och förstora linje som ritats in vid teckenförklaringen till önskad plats och 

storlek 

Flytta och förstora zon som ritats in vid teckenförklaringen till önskad plats och 

storlek 

OBS!  Detta görs på samma sätt som för textruta, se föregående sida. (sid. 33) 

För att fästa ritning med ny skala på layouten: 

Se sid. 28. 
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Om möjligheten att förflytta karta och teckenförklaring separat på layouten önskas kan de 

delas upp i varsin visningsruta. Gå till layouten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markera visningsrutan i layouten 

Klicka på en nod/ett hörn 

Välj kommandot Adjust Frame i den lilla menyn 

Dra Noden/hörnet åt det håll rutan ska minskas 

Klicka fast nod/hörn 

OBS! Placeringen av skala + namn som syns i det nedre vänstra hörnet är direkt anknutet till 

visningsrutans kanter. Minska rutan så att skala + namn hamnar på önskvärd plats, detta 

kommer synas vid utskrift senare. Hur man ändrar namnet ovanför skalan visas på sid. 36-

37. 

  

Skala + 

namn 
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När visningsrutan minskats så endast kartan syns ska en ny ruta för teckenförklaringen 

bifogas till layouten. Detta görs på samma sätt som tidigare, se sid.28. 
 

OBS! Skalan på 

teckenförklaringen 

är irrelevant.  

REKOMENDATION:  

Dra ut visningsrutan för 

teckenförklaringen så att skalan 

hamnar utanför arket. 

 

 

 

 

Den ritning som konstruerats i detta övningsexempel kan sägas representera en plankarta i 

en detaljplan. Namnet på ritningen ska ändras så att namnet Plankarta visas på layouten. 

 

Öppna fliken 01 NY_LAYOUT under 

Navigator – Layout Book – 

panelen (Detta görs i layout-

fönstret) 

Under fliken finns visningsrutorna, 

1 Story (1) & 2 Story (2) lagrade. 

Högerklicka på 1 Story (1) (den som 

representerar plankartan) 
 

Klicka på Rename… i rullmenyn 
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Fyll i namnet, i övningsexemplet 

representerar rutan en plankarta 
 

Klicka på Rename 
 

Kontrollera att namnet ändras på layouten 

 

För att göra layouten fullständig ska en 

namnruta infogas i det högra nedre hörnet.  

 

 

 

 

Öppna        fliken Masters 

Dubbelklicka      på aktuell layout 

      (i övningsexemplet 

        NY_LAYOUT) 

 

 

 

 

 

Nu ska layouten vara redigerbar. 

Välj verktyget Text Tool 
 

Klicka ut en textruta i layoutens 

nedre högra hörn 
 

Bestäm typsnitt och storlek  

Fyll i titel, sammanfattning av 

innehåll, var detaljplanen är 

upprättad, för vilken 

verksamhet och så vidare. 
 

Klicka utanför rutan för att fästa 
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Välj verktyget Polyline Tool 

Rita ut en ruta runt textrutan 

För att placera ut ritram: 

Välj verktyget Object Tool   
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Gå under 1. BASBIBLIOTEK – 1.7 2D-element – Ritram och namnruta 

Klicka på Ritram A4-A0 SIS 

Ställ in ritningens storlek 

Skriv in måtten på layout (för att ställa in ritramens orientering) 

Klicka på OK 

Ritnings-

storlek 

Mått på 

layout 

Ritram 

A4-A0 
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Fäst ritramen på layouten genom att klicka fast den 

Kontrollera att ritramens Margins passar överens med layoutens. Om inte: ändra Margins: 

på Master Layout så att de stämmer med ritramen, se sid. 29. 
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3.1.12 Skriva ut detaljplan 
För att skapa ett färdigt redovisningsmaterial skrivs layouten ut till en PDF. 

 

 

 

 

Klicka på File i den övre menyraden 

Klicka på Print… (Ctrl + P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på Page Setup… 
 

Ändra printer till Adobe PDF 
 

Ändra Paper Size: till samma 

som layout 
 

Ändra  Orientation till samma 

som layout 

Klicka på OK 

Klicka på Print 

 

 

 

För den färdiga PDF:en, se Bilaga 3 Detaljplan för Övningsuppgift. 
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3.1.13 Terrängmodell 
I ArchiCAD finns möjlighet att enkelt skapa en terrängmodell. Detta kan vara användbart 

inom detaljplanering för t.ex. skuggstudier. I följande avsnitt ska en terrängmodell skapas av 

övningsexemplets detaljplan. Steg 1 blir att skapa höjdkurvor.  

OBS! I en grundkarta finns oftast höjdkurvorna redan. Om så är fallet, hoppa över följande 

moment. 

På vissa grundkartor finns inte höjdkurvor utan endast plushöjder. Om så är fallet kan 

höjdkurvor skapas som representerar plushöjderna. Detta för att kunna föra in höjdskillnader 

i terrängmodellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välj verktyget Polyline Tool 

Rita ut linjer (höjdkurvor) över 

ritning/karta. VIKTIGT: linjerna 

måste skära terrängmodellens 

yta! 

Terrängmodellen skapas: 

 

Välj verktyget Mesh Tool 
 

Klicka på Settings Dialog 
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Innan terrängmodellen ritas ut ska referensplanets höjd ställas in, den lägsta höjden i 

modellen. Om en grundkarta finns som underlag finns plushöjder med största sannolikhet 

utskrivna. Om så är fallet kan referensplanets höjd skrivas in på två olika sätt.  

Den lägsta höjden på grundkartan kan användas som referensplanets höjd för 

terrängmodellen. Antingen anges då referensplanets höjd som 0 to Project Zero för att sedan 

addera 1 meter för varje nästkommande höjdkurva, eller så anger du det värde den lägsta 

plushöjden har på grundkartan to Project Zero.  

Det är VIKTIGT att detta blir ett aktivt val. Vid fortsatt arbete med att föra in värdena på 

resterande höjdkurvor är det viktigt att minnas det val som gjorts. Varför förklaras på sid. 45. 

I övningsexemplet används ingen grundkarta och inga bestämda plushöjder finns. 

Referensplanets höjd anges till 0 to Project Zero. 

 

 

Ställ in terrängmodellens 

Mesh Height 

(tjocklek) 
 

Ställ in referensplanets höjd 

to Project Zero 

Klicka på OK 
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Terrängmodellen skapas och höjdkurvorna förs in i terrängmodellen: 

Rita ut ytterkanterna på terrängmodellen  

OBS!  För att kunna föra in höjdkurvornas noder i  

terrängmodellen måste terrängytan skära  

höjdkurvorna. 

Klicka två gånger ESC på tangentbordet 

Välj verktyget Mesh Tool igen  

Håll in mellanslagstangenten på tangentbordet 

+ 

Klicka på en höjdkurva 

 

I dialogrutan: 

 

Välj alternativet Fit to User Ridges 

Klicka på OK 

 

Noderna på den första höjdkurvan ska ha förts in i terrängmodellen.  

Håll in  mellanslagstangenten igen 

+ 

Klicka  på nästa kurva  

OBS!  Om inget händer, kolla att verktyget Mesh Tool är aktiverat.  

Välj alternativet Fit to User Ridges 

Klicka  på OK 

Upprepa  för resterande höjdkurvor tills alla inom terrängmodellens gränser förts in i 

modellen 
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Höjdkurvornas höjdvärde ställs in:  

Markera terrängmodellen 

Klicka på en nod på valfri höjdkurva 

Välj kommandot Elevate Mesh Point… i den lilla menyn 

Skriv in plushöjden för kurvan 

Bocka  i Apply to All (alla noder som tillhör vald höjdkurva) 

Klicka på OK 

Upprepa för resterande höjdkurvor tills alla fått ett höjdvärde 

 

OBS! 

I dialogrutan Mesh Point Height kan 

ställas in från vart höjdkurvans höjd 

ska refereras. I övningsexemplet 

refereras höjden till referensplanet, 

Mesh Reference Plane, den som 

ställdes in enligt sid. 43. 

 

Ett annat alternativt är att välja att referera varje plushöjd till Project Zero.  

 

Det är VIKTIGT att det blir ett aktivt val till vilket av alternativen man refererar, framförallt om 

referensplanets höjd inte är 0 to Project Zero och om grundkartans värden på plushöjder 

används.  

 

Exempel: En höjdkurva har plushöjden 530 m ö.h., 530 skrivs in i dialogrutan ovan och 

refereras till referensplanet som har plushöjden 520 m ö.h. Då skapas en höjdkurva med 

värdet 1050 m ö.h. 

Apply 

to All 
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Eftersom övningsexemplets referensplan ligger på 0 to Project Zero spelar det ingen roll till 

vilket av alternativen plushöjderna refereras.  

 

Efter att alla höjdkurvors höjdvärden förts in ska hörnnodernas höjdvärden justeras. Detta för 

att skapa en jämn terrängmodell utan branta stup i kanterna. Förinställt är höjden samma 

som referensplanets höjd. 
 

Markera terrängmodellen 
 

Klicka på en hörn-nod 
 

Välj verktyget Elevate Mesh Point… i den lilla menyn 

REKOMMENDATION: Om en grundkarta utan bestämda plushöjder används, sätt 

samma värde på hörnnoden som för den närmsta höjdkurvan. 

Skriv in plushöjden för hörnnoden  

Bocka ur Apply to All 

Klicka på OK 

Upprepa för resterande hörn. När det är klart, klicka en gång utanför terrängmodellen.  

För att öppna upp 3D-vyn och se terrängmodellen:  

Klicka på tangenten F5 på tangentbordet. 

Apply 

to All 
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Färdig terrängmodell. Om terrängmodellen inte syns enligt figur nedan: 

Klicka  på förstoringsglaset Fit in Window i den nedre menyraden  

För att orientera i 3D-fönstret, testa de olika knapparna i den nedre menyraden. 

 Orbit, för att rotera 

 Pan, för att greppa modellen 

För att återgå till 2D-fönstret: 

Klicka  på tangenten F2 på tangentbordet 
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3.1.14 Skuggstudie 
I ArchiCAD kan man skapa en terrängmodell med representerade höjdskillnader från 

verkligheten. Det skapar möjligheten att göra en skuggstudie med de verkliga 

höjdskillnaderna inräknade. 

För att skapa en skuggstudie placeras ett hus på 

terrängmodellen. I övningsexemplet kommer inte 

funktionerna för att rita upp ett hus beskrivas. Detta då 

det redan finns manualer för detta.  

Leta upp en manual för hur man ritar upp en modell för 

ett hus i ArchiCAD eller experimentera genom  

att använda verktygen under Design: 

REKOMENDATION: Välj en enkel textur på 

huselementen, helst enfärgat. Detta gör sig bäst i en 

skuggstudie. 

OBS! Tänk på höjdskillnaderna i terrängmodellen när 

huselementens to Project Zero ställs in. 

När huset/husen är placerade på terrängmodellen ska 

solens läge ställas in efter det geografiska läget. 

Klicka på Generic Perspective under Navigator-

panelen (Under 3D) 

Klicka på Sun.. 

 

 

Ställ in datum och tid 

Bocka i +1 hr Daylight Savings om 

platsen finns i ett land där 

sommartid nyttjas 

Bocka ur +1 hr Daylight Savings om 

platsen finns i ett land där 

sommartid inte nyttjas 

För att ställa in det geografiska läget: 

Klicka på Project Location…  
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Klicka på Cities… 

Välj stad från listan 

Klicka på OK 

 

Om stad inte finns med i listan: 

Googla på namnet på staden + Latitude + Longitude 

Fyll i Latitude: och Longitude: 

 

När det geografiska läget ställts in: 

Klicka  på OK 

Klicka på OK 
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Nu när modellen skapats och solens läge är inställt efter det geografiska läget kan en 

renderad bild av modellens skuggbildning skapas. 

REKOMENDATION: Ändra terrängmodellens textur till enfärgat. Detta gör sig bäst i 

renderingen/skuggstudien. 

 

 

Markera terrängmodellen 
 

Klicka på Settings  

Dialog  

Öppna fliken Model 
 

Ändra Override 

Surfaces: till 

önskad färg 
 

Klicka på OK 

 

 

 
 

Nu ska en renderad skuggbild skapas. 

 

Klicka på Document i den 

övre menyraden 
 

Öppna fliken Creative 

Imaging 
 

Klicka på PhotoRendering 

Settings 
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Välj önskade inställningar för renderingen 
 

Klicka på PhotoRender Projection  

Om renderingen inte blir som önskad: 

Upprepa föregående steg och ändra inställningarna 
 

Klicka sedan på PhotoRender Projection 
 

Upprepa  tills rendering ser ut som önskat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En färdig rendering av modell + skuggbildning 10 maj, 16.55, Luleå (med inställningar enligt 

föregående figur)  
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4 Diskussion & Slutsats 
Syftet med examensarbetet har varit att på förfrågan från MAF Arkitektkontor AB utreda 

möjligheterna att framställa en detaljplan i Graphisoft ArchiCAD. Ur avsaknaden av befintligt 

vägledande material för framställning av detaljplanehandlingar i ArchiCAD utvecklades idén 

att ta fram en manual för framtida vägledning. 

4.1 Att framställa en detaljplan i ArchiCAD 
I mitten av mars 2015 presenterades resultatet från utredningen tillsammans med den 

slutsats som dragits för planavdelning på MAF. Slutsatsen är att det är fullt möjligt att 

framställa en fullständig detaljplan i ArchiCAD även fast programmet relativt sett inte är helt 

optimalt för uppgiften.  

ArchiCAD har de verktyg och funktioner som krävs för att skapa en utseendemässigt korrekt 

detaljplan. Det är den automatiska hanteringen av linjetyper, zoner, beteckningar och 

hierarkier som saknas. De element som skapas utläses likadant i ArchiCAD, oberoende 

utseende och hierarki. Det påverkar inte det slutgiltiga resultatet utan innebär endast ett mer 

manuellt tillvägagångsätt vid framställning av handlingarna.   

I program såsom Novapoint och Focus finns anpassade tillägg enbart för att framställa 

detaljplanehandlingar. Där finns bestämmelser och zoner med tillhörande beteckningar och 

gränslinjer med en verklig hierarki i enlighet med BFS 2014:5. Gränslinjer, zoner och 

beteckningar på plankartan har en betydelse och teckenförklaringen skapas automatiskt 

genom att programmet samlar den information som placerats på plankartan. 

Automatiseringen kan dock vara både på gott och ont. Den datorgenererade automatiken 

som erbjuds i program såsom Novapoint och Focus ställer högre krav på noggrannhet då 

funktioner kräver specifika förhållanden för att fungera. Att åtgärda problem och ändra 

enstaka delar blir desto mer omständligt i de anpassade programvarorna då det går emot 

programmets automatiska lösning.  

Arbetet med att framställa en detaljplan i ArchiCAD kan till en början kännas mer 

omständligt, framförallt om tidigare erfarenhet i programmet saknas. Men med erfarenhet blir 

arbetet mer effektivt och det manuella arbetet ger frihet och kontroll.  

Övningsexemplet för att ta fram en detaljplan i Graphisoft ArchiCAD har skapats för att 

förkorta den initierande experimenteringstiden och för att i framtiden vägleda 

detaljplanearbetet i programmet. Genom illustrerande figurer och bilder skapas en snabb 

relation till programmet och de relevanta funktionerna.  

4.2 3D-modellering i ArchiCAD 
Vare sig man väljer att ta fram detaljplanehandlingarna i något av de mer anpassade 

programmen eller direkt i ArchiCAD kan de 3D-verktyg som erbjuds i ArchiCAD vara väl 

värda att använda.  

När man framställer en detaljplan, framförallt i närheten av redan bebyggda områden, 

kommer motstående intressen utredas och avvägas mot detaljplanens. En skuggstudie tas 

fram i syftet att visualisera hur ny bebyggelse kan komma att påverka angränsande 

bebyggelses tillgång till soltimmar.  
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Idag genomförs skuggstudier för detaljplaner ofta i program såsom Sketch Up där enklare 

terrängmodeller skapas utan några höjdskillnader. I ett område med höjdskillnader kan det 

vara ett avgörande element för skuggbildningen, på gott och ont. Om den planerade 

bebyggelsen står på en höjd relativt befintlig bebyggelse kommer skuggan nå husen 

snabbare än om den planerade bebyggelsen står i en sänka.  

En korrekt genomförd skuggstudie kan därför både hjälpa och stjälpa en detaljplan. Genom 

att göra en skuggstudie i ArchiCAD skapas en möjlighet att redan i detaljplaneskedet ta 

höjdskillnader i beaktande vid bestämmandet av till exempel accepterat antal våningar för 

planerad bebyggelse.  

Möjligheten att i ArchiCAD enkelt ta fram en terrängmodell med höjdskillnader från 

verkligheten är en rekommenderad funktion att slå vakt om. Det kan både vara viktigt under 

arbetet med att ta fram bestämmelser för ett detaljplaneförslag och för att presentera en riktig 

bild för allmänheten över den planerade bebyggelsens påverkan på omgivningens 

soltillgång. 

4.3 Att framställa en manual 
Arbetet med att framställa en manual har varit lärorikt. Utgångspunkten har varit att 

användaren inte har någon erfarenhet av programmet vilket har medfört ett krav på extremt 

noggrant utförda instruktioner. 

Utformningen har fått reviderats många gånger, vid vissa tillfällen mer än vid andra. Ibland 

saknades en bild på en funktion, ibland hade förbisetts ett värdefullt tips och ibland var 

formuleringen otydlig. Små som stora missar har skapat en förståelse för hur avancerat 

arbetet med att fram en manual kan vara. En manual ska vara neutral och fungera för alla 

användare och att försöka förutspå vad någon kommer behöva extra stöd med är för en 

oerfaren författare nästintill omöjligt. 

Arbetet med att ta fram övningsexemplet har givit mig, dels en grundlig förståelse för 

programvaran ArchiCAD, samt en djup respekt för författare av instruerande texter. 

I dagsläget beskriver övningsexemplet tillräckligt många funktioner och verktyg för att 

fungera som ett grundläggande stöd vid framtida detaljplanering i ArchiCAD. För att samla 

en fullständig bild av hur programmet fungerar förutsätts att man utöver övningsexemplet 

utför enklare experimentering i programmet. 
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Bilaga 1  

PLANBESKRIVNING FÖR EXAMENSARBETE 
 
HANDLINGAR 
 

Planhandlingar som hör till samrådsskedet:  

 Plankarta med bestämmelser och illustration. Plankartan blir juridiskt bindande när 

detaljplanen vinner laga kraft. 

 Planbeskrivning 

 Fastighetsförteckning 

 Miljökonsekvensbeskrivning 

 

Följande handlingar antages: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning 

 Granskningsutlåtande 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Storuman är med sina 7500 kvadratkilometer en av Sveriges största kommuner till ytan. Med mindre 

än en person per kvadratkilometer är kommunen en utpräglad glesbygd med många obebodda 

områden och stora skogsarealer. Sedan 1970-talet har Storuman varit utsatt för en negativ 

befolkningsutveckling och kommunen står idag inför utmaningen att vända den negativa trenden. 

 

Av Storumans kommunövergripande översiktsplan framgår det att besöksnäringen och turismen har 

utvecklats till en av kommunens viktigaste näringar. Kåtaviken ligger mellan Hemavan och Mo i 

Rana, med ca fem mil åt vartdera hållet. Det korta avståndet mellan hav och fjäll bidrar till att området 

är attraktivt för både norska och svenska turister.  

 

Kåtaviken fritidsby har vuxit fram successivt utan tidigare detaljplaneläggning vilket bidragit till 

saknad struktur i området. Husvagnar med tillhörande spiketält står spritt uppställda i området och en 

tillfällig dagligvaruhandel i form av en barack finns i anslutning till infartsvägen. Detaljplanens syfte 

är att skapa planmässiga förutsättningar för en attraktiv utveckling av befintlig fritidsby. 

 

Detaljplanen redovisar befintliga fastigheter samt möjligheten för 35 nya tomtplatser för 

fritidsbebyggelse, ett område för handel och service, parkeringsområden för de boende, hamnområden 

för vattenrekreation och ett nytt sammanhållet campingområde.  

 

En dagligvaruhandel med försäljning av fiskeutrustning och fiskekort erbjuder närområdet enklare 

service och skapar viss arbetsmöjlighet. En ökad exploatering av fritidshus skapar ett stabilt underlag 

för permanent service i planområdet och upprätthåller behovet av service på landsbygden.  

  



FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN 

3 kap. MB 

Planområdet berörs av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6§ MB, se figur 1. Friluftsliv bör 

definieras som vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse. 

Detaljplanen medger flera stödjande funktioner för fritidsaktivitet. Ett genomförande av planen kan 

antas främja friluftslivet då fler människor medges möjlighet att idka friluftsliv i närområdet. 

 

Planområdet ligger i anslutning till riksväg E12 som är riksintresse för kommunikationsanläggningar 

enligt 3 kap. 8§ MB. En yta på minst 30 meter ska lämnas byggnadsfri närmast vägen. Prickmark 

(Byggnad får ej uppföras) har utmarkerats på befintliga fastigheter närmast E12 för att säkerställa att 

avståndet upprätthålls. Ingen ny exploatering planeras längs vägen. 

 

Planområdet ansluter till riksväg E12 med en grusbelagd lokalgata. I den kommunövergripande 

översiktsplanen slås fast att fysisk planering i anslutning till E12 inte får hindra möjligheterna till en 

ökad standard på vägen. Direktutfarter ska undvikas. Ingen ny anslutning från planområdet till riksväg 

E12 medges i detaljplan. 

4 kap. MB 

Hela fjällområdet i Storuman kommun är utpekat som riksintresse för turism och det rörliga 

friluftslivet, se figur 2. Turism och det rörliga friluftslivet är enligt 4 kap. 2§ MB intressen som särskilt 

ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp på miljön.  

Figur 1: Riksintresse enligt 3 kap. MB. Karta konstruerad av Mats Sandqvist, planarkitekt MAF arkitektkontor AB 



Vindelfjällens naturreservat, nordens största skyddade område, ligger direkt norr om planområdet, se 

figur 2. Vindelfjällen är ett natura 2000-område och finns sedan 2008 med i Naturvårdsverkets plan 

för kommande nationalparker i Sverige. Marken inom planområdesgränsen lutar från naturreservatet. 

Vid ett genomförande av detaljplanen kommer inte reservatet påverkas av den nya markanvändningen.  

 

 

5 kap. MB 

Planområdet berör Överuman som omfattas av miljökvalitetsnormer. Ekologisk status är måttlig och 

kemisk status (exklusive kvicksilver) är god. Sjön ska uppnå god ekologisk status innan år 2021. 

Utbyggt avloppsnät ska genomföras med hänsyn till Överumans miljökvalitetsnormer.  

 

Det finns reglerade miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Den föreslagna markanvändningen bedöms 

inte medföra risk för ökade värden av miljökvalitetsnormer enligt 5 kap 2§ MB. 

Förenligt med 3,4 och 5 kap. MB 

Genomförandet av detaljplanen bedöms vara förenligt med miljöbalken 3,4 och 5 kapitlet. 

 

  

Figur 2: Riksintresse enligt 4 kap. MB. Karta konstruerad av Mats Sandqvist, planarkitekt MAF arkitektkontor AB 



PLANDATA 

Lägesbeskrivning 

Det aktuella planområdet ligger i Kåtaviken, med Hemavan och Mo i Rana fem mil åt vartdera hållet 

längs riksväg E12. Området ligger i nordlig anslutning till sjön Överuman, se figur 3. 

 

Areal 

Planområdet omfattar ca 34,1 hektar varav 2,4 hektar är vattenområde. 

Markägoförhållanden 

Marken inom planområdet är privatägd. 

  

Figur 3: Lägesbeskrivning, rödmarkerat planområde.  

(Underlagskartor från Riksantikvarieämbetet Fornsök, 2014) 

 



TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

Gällande översiktsplan för Storuman kommun blev antagen av kommunfullmäktige 2011-05-03. Av 

planen framgår att turistnäringen blivit en av kommunens viktigaste inkomstkällor och de västra 

delarna av kommunen pekas ut som särskilt intressanta för att utveckla besöksnäringen och skapa fler 

möjligheter för rekreation.  

 

Den 29 april 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa ett tematiskt tillägg till översiktsplanen 

som behandlar ämnet landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Kåtaviken är utpekat som ett LIS-

område. Detta innebär ett möjligt skäl för dispens från det generella strandskyddet. 

 

Detaljplanen för Kåtaviken fritidsby stämmer väl överens med den utvecklingsstrategi som presenteras 

i Storumans kommunövergripande översiktsplan. 

Detaljplaner 

Planområdet har inte tidigare varit detaljplanelagt. 

Planprogram 

Ett planprogram för Kåtaviken har upprättats. Samråd kring programmet skedde under perioden 29 

april t.o.m. 20 maj år 2013 och planprogrammet har godkänts av Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 2013-09-12. 

Behovsbedömning  

Enligt den så kallade MKB-förordningen (1998:905) ska kommunen alltid, för en detaljplan med 

normalt förfarande, göra en bedömning huruvida genomförandet av planen kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. Om det visar sig att genomförandet av planen medför betydande 

miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

 

Den 12 september 2013 beslutade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, efter samråd med 

Länsstyrelsen, att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas för Kåtaviken då det får tas i anspråk 

område för fritidsby med tillhörande anläggningar och permanent campingplats. 

 

Frågor rörande påverkan på rennäringen i området, omfattningen av strandskyddet närmast 

fjällbäcken, dagvattenhantering och avloppshantering ska behandlas i en miljökonsekvensbeskrivning. 

Kommunala beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-09-12 att detaljplan för Kåtaviken får upprättas 

med normalt planförfarande. 

 

  



FÖRUTSÄTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 

Mark och vegetation 
Planområdet ligger på ett lågfjäll med sydlig sluttning. Marknivån i området ligger mellan +525 och 

+590 meter över havet. Landskapet är storslaget och den branta sluttningen medger vacker utsikt för 

samtliga fastigheter. 

 

Överuman är ett regleringsmagasin för Umeälven vilket innebär att strandkanten varierar med tiden. 

Enligt vattendomen får vattenståndet i Överuman variera ± 4,5 meter från det normala vattenståndet. 

Innan vattendraget reglerades i början av 1960-talet fanns odlingsmarker i den nedre delen av 

planområdet som idag är överdämda. 

 

Planområdet är till stor del bevuxet med fjällbjörkskog. Direkt norr om befintlig bebyggelse finns en 

mäktig myr som är förhållandevis plan. Spår av gammal ängsmark återfinns i områdets sydöstra del. I 

planområdets nordvästra del är lutningsförhållanden lokalt mycket branta med stora höjdskillnader på 

korta avstånd. 

 

Tre små vattendrag i form av runda småsjöar ligger nära fjällbäckens utflöde. Vattendragen har 

tidigare använts till fiskodling men står idag oanvända. 

 

Rakt norr om befintlig camping finns tre grottslukhål varav ett är utrustat med en 

vattenförsörjningsanläggning som använder vattnet i grottorna som råvatten. 

 

Enklare gator i form av grusvägar och utplanade grusytor för uppställning av husvagnar förekommer i 

området. Grusytorna ligger i anslutning till infartsvägen som trafikmatar området från riksväg E12. 

 
Lokalklimat 
Planområdet ligger ca 550 meter över havet i en fjällmiljö som påverkas av västliga, fuktiga vindar 

från Atlanten, vilka ger ett lokalmaritimt klimat. Det innebär att området har svala somrar och milda 

vintrar med förhållandevis stor nederbörd.  

 

Vintertid kan det förkomma rikligt med snö, upp till ca 1,5 meter. Juli och augusti är förhållandevis 

soliga och torra månader. Närheten till atlantkusten innebär att många lågtryck drar förbi. 

 

MARKBESKAFFENHET 

Geotekniska förhållanden 

En okulär geoteknisk undersökning av planområdet är utförd 2013-09-16 av Reinertsen Sverige AB. 

 
Jordlagerföljd 
Marken bedöms till stor del bestå av fast lagrad moränjord med mäktigheter på ca 1-4 meter. Moränen 

tros vara en så kallad normalmorän, vilket innebär att huvudfraktionen är siltig sandig- eller sandig 

siltig morän med en tjälfarlighetsklass på 3-4.  

 

Bergnivån i området bedöms vara på 1-4 meters djup under markytan. Lokalt finns det höjdpartier där 

berg ligger närmare markytan.  

 

Norr om befintlig bebyggelse finns en större plan myrmark med 0,5-1,0 meter torv i ytan. 

Grundvattenytan ligger högt. Under hösten och snösmältningsperioden strömmar mycket ytvatten över 

myren. Området genomkorsas av ett antal mindre bäckar. 

 

I planområdets nordvästra del, längs med fjällbäcken, finns det i markytan ett ca två meter tjockt lager 

svallsand och svallgrus/svallsten med tjälfarlighetsklass 1.  



 
Bärighet och stabilitet 
Markens bärighet i området bedöms vara lämplig för de planerade byggnationerna. Lokalt närmast 

bäcken finns dock branta slänter av sand och silt där stabiliteten kan vara begränsad för 

husbyggnationer. Detta har tagits i beaktande under planläggningen. 

 

Schaktbarhet och packning 
Moränjorden har god schaktbarhet och kan utnyttjas som uppfyllning för väg om den vid packning 

läggs i tunnare jordlager som hinner avvattnas innan nästa jordlager läggs ut. 

 

Byggnader bör uppfyllas med grov friktionsjord som packas i lager. 

 

Vid igenfyllning av tidigare fiskedam ska grop fyllas med grova friktionsjordar som packas i lager upp 

till en vald grundläggningsnivå. Igenfyllning av vattendrag, även konstgjorda, kräver tillstånd för 

vattenverksamhet av Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen. 

 

Grundläggning 
All grundläggning i området ska utföras frostfritt på minst 2,5 meters djup. Grundläggningen kan 

utföras på två principiellt skilda sätt, antingen med plintar/sulor i marken samt med balkar och 

krypgrunder eller också med platta på mark på en väl packad fyllning av friktionsjord. 

 

All organisk jord såsom torvjord och humus måste schaktas bort innan bebyggelse kan påbörjas. 

Enbart mineraljord får förekomma under byggnad. 

 

På igenpackad fiskedam kan grundläggning med platta utföras. 

Förorenad mark 

Ingen verksamhet som kan ge upphov till markföroreningar har förekommit i planområdet. Risken för 

föroreningar bedöms som mycket små. 

Radon 

I Storuman kommun finns radonhaltig berggrund och i den västra delen av kommunen förekommer 

uranrik alunskiffer i fjällberggrunden.  

 

Planområdet bedöms vara normalriskområde för höga radonhalter. Erforderlig utredning ska 

genomföras i samband med bygglovsprocessen. 

Risk för skred, höga vattenstånd 

Planområdet bedöms ej vara utsatt för risk för ras och skred.  

 

Området ligger delvis inom 100 års vattenflöde samt högsta beräknat flöde enligt flödeskommiténs 

riktlinjen för dammdimensionering. (2014-04-29, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Storuman 

kommun) 

Dagvatten 

Området avvattnas av en större fjällbäck som förgrenar sig i nordväst. En bäckravin har bildats när 

vattnet har eroderat lösa jordlager. Markavvattning i området sker även genom översilning. Stora 

mängder vatten rinner längs fjällsluttningen. Myren fungerar som ett utjämningsmagasin innan vattnet 

når Överuman. Vattnet passerar även genom sprickor i berget. Naturliga kallkällor finns i området. 

 

Den rikliga nederbörden i området medför att fjällsluttningen i Kåtaviken är utsatt för stora flöden 

dagvatten. Vid byggnation ska hänsyn tas till avrinning och dagvattenhantering. Viss dikning har 

anordnats för befintlig bebyggelse. Dikning norr om nya fastigheter kan behöva anordnas för att leda 



bort vattnet. Endast mindre diken erfordras. Tillstånd från länsstyrelsen krävs för 

markavvattningsverksamhet.  

 

En ny gatuslinga medges i detaljplan. Gatan är av enklare utformning i form av en grusväg. I de fall 

gatan passerar bäck ska trumma med en diameter på minst 1,2 meter anordnas för att inte hindra det 

naturliga vattenflödet. 

Fornlämningar 

Två fornlämningar är sedan tidigare kända inom planområdets gränser. Enligt Riksantikvarieämbetets 

digitala informationssystem om fornminnen (FMIS) är RAÄ Tärna 631:1 och RAÄ Tärna 632:1 

registrerade i planområdet med beteckningen övrig kulturhistorisk lämning, se figur 4. På 

fyndplatserna har man funnit enstaka kvartavslag. I nära östlig anslutning till planområdet finns RAÄ 

Tärna 6:1 registrerad, en förhistorisk boplats. 

 

Länsstyrelsen Västerbotten bedömde det nödvändigt med en särskild arkeologisk undersökning i 

planområdet då tidigare fynd i området och den förhistoriska boplatsen i nära anslutning kan vara en 

indikation på en okänd förhistorisk boplats längs strandkanten i Kåtaviken. (Länsstyrelsen 

Västerbotten 2013-05-22) 

 

Landskapsarkeologerna genom Lennart Klang, LK Konsult, har genomfört en arkeologisk utredning i 

området månaderna september och oktober 2013 med Lena Berg Nilsson, ArcMontana, som 

underkonsult för karthantering. 

 

Utredningen har resulterat i upptäckten att inmätning och registrering enligt FMIS av RAÄ Tärna 

631:1 och 632:1 är felaktig. RAÄ Tärna 631:1 ligger ca 330 meter sydväst om registrerade koordinater 

och RAÄ Tärna 632:1 ligger ca 500-575 meter öst om registrerade koordinater. Det innebär att RAÄ 

Tärna 632:1 har en ungefärlig position på 200-300 meter öst om planområdesgräns.  

 

RAÄ Tärna 631:1 är placerad enligt nya koordinater på plankarta med objektbeteckning LK 2013:301. 

Ingen exploatering planeras i närheten av lämning. 

 

Figur 4: Fornlämningar, RAÄ Tärna. Rödmarkerad planområdesgräns.  

(Underlagskarta från Riksantikvarieämbetet Fornsök, 2015)  



Inga ytterligare fornlämningar registrerades i planområdet. Ett minnesmärke från andra världskrigets 

slut har registrerats och placerats på plankarta med objektbeteckning LK 2013:571. Inga åtgärder får 

vidtas inom område som kan skada minnesmärket. Eventuell annan placering kan bli kan bli aktuell. 

Mo i Rana och Storuman har gemensamt intresse av att bevara minnesmärket. 

Rennäring 

Renskötseln är en areellkrävande och extensiv näring som är i behov av stora betesarealer. 

Renskötseln använder sig av renens naturliga anpassning till olika vegetationstyper och det klimat den 

lever i. En typ av betesområde kan aldrig ersätta en annan då varje betesområde har egenskaper som är 

strategiskt viktiga under olika perioder på året.  

 

Renskötselns årscykel delas in i 8 perioder med start på våren då kalvningen sker. Under kalvningen är 

renarna spridda från lågfjällsområdet ovan odlingsgränsen till kalfjället i väster. Intensivt 

kalvningsland är Artfjället och området Bielljaure och västerut. Under kalvningsperioden råder 

skoterförbud i Vindelfjällens naturreservat. 

 

Ubmeje tjeälddie är den sameby som bedriver rennäring i Storuman kommun. Samebyn använder all 

mark i fjällen och marken i planområdet är utpekat som trivselland för renen. Detta innebär att det 

finns tillgång till värdefulla betestyper i området som skapar förutsättningar för renen till långvarigt 

bete och vila. Planområdet består av björkskog, myrmark och bäckdrag med vegetation som renen 

betar av under olika perioder på året. Samebyn använder lågfjällsområdet som angränsar till 

planområdet under vårvintern och sommaren samt senare under hösten då renarna vandrar tillbaka till 

skogslandet. 

 

Marken i planområdet berörs inte av riksintresse för renskötseln, se figur 1. För att ett område ska få 

status som riksintresse för renskötsel ska det antingen vara ett strategiskt viktigt område som till 

exempel flyttvägar eller svåra passager, eller också kan ett område få status som riksintresse till följd 

av ett funktionellt samband.  

 

Samebyn bedriver inte rennäring på den norska sidan norr om Överuman. Planområdets geografiska 

läge i nära anslutning till den norska gränsen kan antas vara av mindre strategisk vikt för samebyn.  

 

Vid utformningen av detaljplan har tagits i beaktande Ubmeje tjeälddies yttrande vid samrådet till 

föreliggande planprogram. Samebyn har framfört att marken runt bäcken anses strategisk viktig för 

renens betesgång förbi exploaterat området. Strandskyddet är upphävt i hela området men en yta på 25 

meter för passage närmast bäck lämnas fri från ingrepp. Exploatering närmast bäck är begränsad.  

 

Samebyn har även uttryckt oro för ett expanderat avlopp i området. Överuman har idag god tillgång 

till föda och fisken är av god kvalitet. Ubmeje tjeälddie bedriver fiske i området, både för egen räkning 

och för vidare försäljning. Fisket är viktigt för verksamheten och avloppet ska lösas med minsta 

möjliga påverkan på Överuman. 

 

Den något glesa strukturen på markanvändningsområden i detaljplanen medger utrymme för 

rennäringen att vistas i planområdet. 

 

BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Befintlig bebyggelse 

Innan överdämningen i början av 1960-talet bedrevs jordbruk i Kåtaviken. Den ursprungliga 

bebyggelsen ligger i den östra delen av planområdet i anslutning till infartsvägen. Huvudbyggnaden är 

på väg att förfalla och används därför inte längre till bostad. 

 

Planområdet är idag bebyggt med 21 fritidshus och två permanentbostäder, samtliga fastigheter med 

utsikt över Överuman. Kåtaviken har vuxit fram successivt utan tidigare detaljplaneläggning och har 



därför något av ett ostrukturerat upplägg. Bebyggelse har tillkommit allteftersom och vuxit sig upp på 

fjällsluttningen.  

 

En husvagnscamping har etablerats i området och husvagnar med tillhörande spiketält står spridda i 

planområdet. En tillfällig dagligvaruhandel ligger i anslutning till infartsvägen. 

Bostäder/fritidshus 

Detaljplanen medger möjlighet till 35 nya tomtplatser för fritidsbebyggelse, orienterade direkt norr om 

befintlig bebyggelse samt i planområdets nordvästra del med närhet till fjällbäcken. Det kuperade 

landskapet medger att samtliga fastigheter får storslagen utsikt över Överuman. Fastigheterna är 

placerade så tätt som terrängen och vegetationen tillåter.  

 

Minsta fastighetsstorlek vid fastighetsindelning är 1400 kvadratmeter. Detta för att möjliggöra 

utrymme för enskilda avloppslösningar med infiltration på varje enskild fastighet.  

 

Beroende på hur brant sluttning den aktuella tomten har varierar byggrätten. Tillåten byggnadsarea 

varierar mellan 100 kvadratmeter och 120 kvadratmeter.  

 

Högsta tillåtna taklutning är 30 grader för all ny bebyggelse. Byggnader får uppföras i max en våning 

och i de brantaste lokalerna accepteras en nockhöjd på 8,5 meter mätt från medelnivån på 

invidliggande mark. I den mer flacka terrängen accepteras 8 meter i nockhöjd. 

 

Detaljplanen medger ej att suterrängvåning får anordnas då fjällsluttningen är utsatt för stora flöden 

dagvatten som medför risk för vattenskador. 

Camping 

En ny sammanhållen campingplats redovisas i detaljplanen. Campingplatsen orienteras parallellt med 

höjdkurvorna för att minimera behovet av utjämning. Den branta terrängen medför dock att området 

kommer behöva förses med bank eller stödmur för att skapa minst två skilda terrassplan för 

uppställning. 

 

Planen medger upprättning av såkallade spiketält inom campingområdet. Ett spiketält kan liknas vid 

ett förtält byggt i hårt material. Campingenhet (husvagn + spiketält) ska placeras på ett brandsäkert 

avstånd på minst 4 meter från nästa campingenhet. Mått på spiketält får ej överstiga bredd 2,5 meter, 

höjd 2,5 meter och längd 4,5 meter. Varken längd- eller höjdmått får överstiga tillhörande husvagns 

mått. (Storuman kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 2003-05-08) 

 

Varje campingtomt bör uppgå till ca 12x12 meter för att möjliggöra utrymme för husvagn, spiketält 

och säkerhetsavståndet till nästa enhet.  

 

Detaljplanen medger även att servicehus och administrationsbyggnader får uppföras inom 

campingplats med en total byggnadsarea på 500 kvadratmeter. 

Handel 

I detaljplanen medges ett markanvändningsområde för handel i anslutning till infartsvägen. Byggnad 

får uppföras med en maximal byggnadsarea på 600 kvadratmeter och ska förslagsvis erbjuda 

dagligvaruhandel och försäljning av fiskekort och fiskeutrustning.  

 

Målsättningen är att Kåtaviken ska erbjuda enklare service för fritidsbebyggelse i närområdet, även på 

den norska sidan.  

 

Den planerade exploateringen av fritidshus och camping skapar ett lokalt underlag för permanent 

service. Handelsområdets läge i anslutning till infartsvägen medför att lokalerna är tillgängliga året 

runt, även när marken är snötäckt. 



Service 

Storuman kommun har flest registrerade skotrar per invånare i hela Sverige. På sina 6200 invånare 

finns idag totalt 3500 skotrar registrerade. 

 

I detaljplanen redovisas ett markanvändningsområde för garage/förråd i anslutning till infartsvägen. 

Upprättning av byggnad med en maximal byggnadsarea på 950 kvadratmeter medges. Syftet är att 

tillgodose det utökade behovet av säker förvaring av skoter och annan värdefull fritidsutrustning i 

planområdet. En garageplats per fastighet medges. 

 

För att främja ett säsongutjämnat boende i kommunen bör sommaraktivitet möjliggöras. Den 

viktigaste sommaraktiviteten att slå fast om i Kåtaviken är fritidsfisket. Detaljplanen medger två 

hamnområden i anslutning till infartsvägen. Det västra medger upprättning av båthus som anordnas 

vid stranden. Det östra hamnområdet är ett redan befintligt fiskeläge med båtplats. Idag förvaras båtar 

längs stränderna. Syftet med den nya markanvändningen är att tillgodose de boende med 

förvaringsmöjligheter av fiskebåtar under fiskesäsongen. 

 

Fiskekort krävs för att få fiska. Högstaby Fiskevårdsområde ansvarar för fiskevattnet i Kåtaviken. 

Tillgänglighet 

De offentliga byggnaderna i planområdet ska tillgänglighetsanpassas.  

Byggnadskultur och gestaltning 

Storuman är en glesbebyggd kommun som till stor del livnär sig på turism och besöksnäringen. 

Riksväg E12 som passerar planområdet erbjuder en av landets längsta och vackraste fjällfärder. Denna 

sommarturism vill man slå vakt om i den kommunövergripande översiktsplanen. 

 

Landskapsbilden ska i möjligaste mån bevaras. Bebyggelsens estetiska karaktär kan ses som en del av 

turistproduktens kvalitet och ska hålla god arkitektonisk utformning. För att inte göra för stora ingrepp 

på fjällmiljön ska den nya bebyggelsens fasader målas i mörka dova kulörer. 

 

FRIYTOR 

Rekreation och friluftsliv 

Kåtaviken ligger i ett landskap med storslagna fjäll och fiskerika sjöar. Fiske, skidåkning, 

fjällvandring och snöskoterfärder är vanligt förekommande aktiviteter i området. Överuman har god 

fisketillgång och fritidsfisket är den aktivitet som bedrivs mest frekvent i området, både sommar- och 

vintertid. Snöskoteråknig i samband med fritidsfisket är en uppskattad aktivitet och en skoterled som 

sammankopplas med befintligt skoternät på Överuman bör anordnas i planområdet. 

 

Närheten till Mo i Rana på den norska sidan och Hemavan innebär möjlighet till fler aktiviteter. 

Orterna erbjuder större skidanläggningar och i Norge finns möjlighet till havsfiske o.d. 

 

NATURMILJÖ 

Naturmark 

Planområdet planeras relativt glesbebyggt och all mark, som inte avsätts för annan användning, 

redovisas som naturmark. 

Vattenområden 

Området ligger invid sjön Överuman som är ett regleringsmagasin för Umeälven. En större fjällbäck 

avgrenar sig i den nordvästra delen av planområdet. I övrigt präglas fjället av flertalet små bäckar. 



 
GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät 

Det finns ett befintligt gatunät i området i form av grusvägar som avgrenar sig från infartsvägen till de 

befintliga fastigheterna.  

 

De nya fastigheterna trafikmatas av en ny gatuslinga som ansluts till befintligt gatunät. Den nya 

gatuslingan sträcker sig runt den mäktiga myren för att sedan ansluta till nya fastigheter i nordväst. 

Placeringen är gjord för att undvika den våta myren och de brantaste partierna i nordväst. Gatuslingan 

är i största möjliga mån anpassad efter terrängen för att minimera längslutningar. Under 

planläggningen har det dock visat sig omöjligt att undvika branta lutningar lokalt. 

Parkering 

Parkering för boende i området sker inom egen fastighet. Det lokalmaritima klimatet medför en 

relativt stor nederbörd med ca 1,5 meter snö vintertid. Gatorna plogas inte och fastigheterna kan bli 

omöjliga att angöra med bil. 

 

Idag parkerar fastighetsägarna sina bilar på särskilt anordnade parkeringsplatser vintertid. Detaljplanen 

medger tre markanvändningsområden för parkering i anslutning till infartsvägen. Syftet är att 

tillgodose de boende i planområdet med lättåtkomlig bilparkering under den period då marken är 

snötäckt. 

 

Parkeringsplatser för handels- och campinggäster anordnas inom respektive markanvändningsområde. 

Snöskoterleder 

En snöskoterled bör anordnas i planområdet, dels för att möjliggöra åtkomst till fastigheter vintertid 

samt för att främja en kontrollerad snöskoteranvändning i området. 

 

Idag finns ett skoternät på Överuman som används för fiske. På illustrationskartan har en föreslagen 

skoterled i planområdet redovisats. Den nya snöskoterleden ska möjliggöra åtkomst till fritidshusen 

och ansluta till förråden/garagen som medges i anslutning till infartsvägen. En anslutning till det 

befintliga skoternätet på Överuman anordnas för att möjliggöra fritidsfisket.  

 

Under renarnas kalvningsperiod, april till maj, är det förbjudet med all skoteråkning i Vindelfjällens 

naturreservat direkt norr om planområdesgränsen. 

 
KOMMUNIKATIONER 

Kollektivtrafik 

En busslinje mellan Tärnaby och Mo i Rana passerar planområdet. Sträckan trafikeras torsdag till 

söndag med en tidtabell anpassad mot både flyg och övrig busslinjetrafik i Västerbotten och på 

Helgeland. 

Utfarter 

Planområdet ansluter till riksväg E12 med en grusbelagd lokalgata. Ingen ny utfart medges i 

detaljplan. 

 



STÖRNINGAR OCH RISKER 

Hälsa och säkerhet 

Detaljplanen medger att fler människor kan ta del av friluftslivet i Kåtaviken. Hälsoeffekterna bör bli 

positiva för de människor som får möjlighet att nyttja de resurser naturen erbjuder i området. 

Risker 

Brand 
Räddningstjänsten insatstid till Kåtaviken ligger mellan 45-60 minuter. Om brand uppstår i 

fritidsbebyggelse finns det små möjligheter att rädda brandhärdade byggnader. För att begränsa skada 

vid brand ska byggnader placeras minst fem meter från tomtgräns. På så sätt säkerställs ett brandsäkert 

avstånd på minst 10 meter mellan byggnader. 

 

Buller 
Bebyggelsen bedöms vara på så pass stort avstånd från riksväg E12 att området ej kommer utsättas för 

trafikbuller. Buller från skotertrafik kan störa de boende i området. 

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

VA 

Det finns två vattentäkter i området som vattenförsörjer befintliga fastigheter idag. Den ena 

vattentäkten ligger direkt väster om planerat campingområde och använder vattnet från ett grottslukhål 

som råvatten. Den andra vattentäkten ligger strax utanför planområdet, söder om fjällbäcken. En 

vattenpump tryckstegrar vattnet från täkten till fastigheterna. 

 
Enskild avloppsanläggning med trekammarbrunn och infiltration är vanligt förekommande i området. 

 

Vatten 
För fortsatt exploatering anordnas ett gemensamt vattenledningsnät med värmeisolerade 

vattenledningar. Tryckstegring av vattnet krävs för att säkerställa ett bra vattenflöde till varje tomt.  

 

Avlopp 
Lagstiftningen anger inga specifika krav för hur avloppsvatten ska renas eller hur hög reningskapacitet 

som ska uppnås, utan endast att vattnet ska behandlas så att man skyddar människors hälsa och miljön, 

samt hushåller med naturresurser. Hur hårda krav som ställs beror på omgivningens känslighet och på 

hur många andra avloppsanläggningar som finns i närheten.  

 

Naturvårdsverket har gett ut allmänna råd, NFS 2006:7, om vilka krav som är rimliga att ställa på små 

avloppsanordningar. De allmänna råden bygger på funktionskrav, vilket innebär att råden inte berättar 

vilken teknisk lösning som ska användas utan vilken rening anläggningen ska klara. Funktionskraven 

finns i två nivåer, normal nivå som gäller i de flesta fall och hög nivå som gäller särskilt känsliga 

områden. De allmänna råden anger tekniska grundkrav som alla anläggningar ska uppfylla. 

 

För att anlägga ett nytt avlopp krävs tillstånd från kommunens miljökontor. Tillståndet anger placering 

av anläggning och vilken teknik som medges användas. Oftast förenas tillståndet med villkor, 

exempelvis att slamtömning ska ske en gång per år eller att en viss reningskapacitet ska uppnås. Det 

kan vara straffbart att bryta mot villkoren.  

 

Tomterna i planområdet avstyckas och säljs fortlöpande. Minsta fastighetsstorlek är 1400 

kvadratmeter med ett djup på ca 40 meter. Detta medger utrymme för enskilda avloppslösningar på 

varje enskild fastighet. 

 



Moränjorden i planområdet har dålig till mycket dålig infiltrationsmöjlighet. Vid anläggning av enskilt 

avlopp måste konstgjord infiltrationsbädd anordnas. Den branta sluttningen på tomterna kan utnyttjas 

för att underlätta vattenföringen från toalett till rening. Det förutsätter att byggnad placeras högt på 

tomten. 

 

I den nordvästra delen av planområdet finns gynnsammare infiltrationsmöjlighet. Med sand och grus i 

ytan samt en lägre liggande grundvattenyta har området förutsättningar för naturlig infiltration. 

 

Utsläpp av avloppsvatten som endast genomgått slamavskiljning utan efterföljande rening är i princip 

förbjudet. Att endast ha trekammarbrunn är olagligt.  

 

Vid enskild avloppslösning ansvarar respektive fastighetsägare för investerings- och driftkostnader 

samt för att nödvändiga tillstånd finns och att drift och underhåll sker så att miljö- och kvalitetskrav 

uppnås. I Storuman kommun finns idag ett problem med misskötta enskilda avloppsanläggningar. Om 

en anordning inte underhålls säkerställs inte dess fulla funktion och kapacitet. Allt utsläpp av orenat 

avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. 

 

Detaljplanen medger markanvändningsområden för gemensamhetsanläggning i form av 

minireningsverk. Vid gemensamhetsanläggning svarar förening eller samfällighet för investerings- och 

driftkostnader samt för att nödvändiga tillstånd finns och att drift och underhåll av anläggningen sker 

så att miljö- och kvalitetskrav uppnås. En gemensam avloppslösning minimerar risken för det enskilda 

misstaget och säkerställer att reningskapaciteten upprätthålls.  

 

Avloppslösningen i planområdet kan vara en kombination av gemensamhetsanläggning och enskild 

anläggning. Företrädelsevis bör det norra området, norr om myren, förses med minireningsverk till 

grund av de dåliga infiltrationsmöjligheterna. Det sänker kraven på den enskilda fastighetsägaren 

samtidigt som det säkerställer miljö- och kvalitetskrav. Även campingen bör förses med ett 

minireningsverk för att försörja hela markanvändningsområdet. I de nordvästra delarna bör principen 

med enskild avloppsanläggning med naturlig infiltration vara möjlig. 

El 

Idag matas elnätet in parallellt med infartsvägen. Två transformatorstationer finns i anslutning till 

infartsvägen. 

 

Ett nytt elnät byggs upp i planområdet förlagt i gatunätet. Varje fastighet ansluts till elnätet. 

Detaljplanen medger totalt fyra markanvändningsområden för transformatorstationer, varav de två i 

anslutning till infartsvägen avser de befintliga. 

Värme 

Direktverkande el i kombination med vedeldning är den vanligaste uppvärmningsmetoden i området 

idag. Nya byggnader kan förses med samma lösning. 

Avfall 

Kommunen ansvarar för avfallshanteringen i området. 

 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Strandskydd 

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd enligt 7 kap. 13§ MB. Skyddet omfattar land och 

vattenområden och gäller generellt 100 meter från strandkant vid normalt vattenstånd. Syftet med 

strandskyddet är att genom allemansrätten trygga allmänhetens tillgång till strandområden samt att 

bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växtliv. 

 



En ny strandskyddslagstiftning antogs den 1 juli 2009. Ändringen medger viss möjlighet till dispens 

från det generella strandskyddet. För att få dispens måste ett särskilt skäl som anges i 7 kap. 18 c § MB 

åberopas. Den nya lagstiftningen medger även möjlighet för kommuner att peka ut områden för 

landsbygdsutveckling där detta kan användas som dispensskäl. 

 

Motivering till upphävande av strandskyddet 
Den 29 april 2014 beslutade kommunfullmäktige i Storuman att fastställa ett tematiskt tillägg för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge till den kommunövergripande översiktsplanen. Kåtaviken är 

utpekat som ett LIS-område. Inom LIS-områden måste beaktas särskilda skäl för dispens av 

strandskyddet enligt 7 Kap. 18 d § MB.  

 

I Storumans LIS-plan fastställs att varje verksamhet som skapar arbetstillfällen, eller varje 

tillkommande bostadshus, helårs- eller fritidshus, som skapar underlag för service är viktiga delar för 

en positiv landsbygdsutveckling i kommunen.  

 

Detaljplanen medger 35 nya tomtplatser för fritidsbebyggelse och ett markanvändningsområde för 

handel. Främst tillgodoser planen efterfrågan på fritidshus i kommunen vilket stärker underlaget för 

service och handel på landsbygden. Dagligvaruhandel skapar viss arbetsmöjlighet och erbjuder 

närliggande orter enklare service.  

 

För att möjliggöra den ökade fritidshusexploateringen i Kåtaviken måste viss stödjande funktion och 

verksamhet anläggas inom det generella strandskyddsområdet. För att vinterparkeringen ska tjäna sitt 

syfte och fastighetsägarna ska kunna nyttja fastigheterna året runt måste parkeringen vara tillgänglig 

under perioden då marken är snötäckt. Detta är endast möjligt i anslutning till infartsvägen. För att 

möjliggöra användandet av skoter för att angöra fastigheter måste skoterförvaring anordnas i 

anslutning till parkeringen. 

 

Befintlig bebyggelse ligger idag inom det generella strandskyddet i planområdet. På en höjd öster om 

fjällbäck finns viss byggnation närmare än 25 meter.  För att säkerställa allmänhetens tillgång till 

strandområdet medges att befintlig grusväg som passerar längs bäcken får en ändrad användning och 

kan nyttjas som gångstråk. 

 

Ett utrymme på 25 meter lämnas fri från ny exploatering närmast bäck. Detta för att säkerställa goda 

livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv.   

 

Som motiv för upphävande av strandskyddet åberopas 7 kap. 18 d § 1m MB då ett genomförande av 

detaljplanen kan antas bidra till en positiv landsbygdsutveckling för Storuman kommun. 

Strandskyddets syfte bedöms kunna upprätthållas inom byggnadsfri lokal. 

  



ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan och handläggning av planen 

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för så kallat normalt planförfarande. Samråd med kommunala 

organ, statliga myndigheter, intresseorganisationer samt berörda grannar kommer ske under 

planprocessen. De som är tveksamma eller har invändningar mot föreslagen detaljplan skall därför 

inkomma med skriftliga synpunkter under samrådstiden. Om inga erinringar inkommer mot detaljplan 

kan den antas. 

 

 Preliminär tidplan: Samråd:  April 2015 
  Granskning:  Maj - juni 2015 

Antagande:  Augusti 2015 

 Laga kraft: September 2015 

 

Planen vinner normalt laga kraft ca 1 månad efter antagandebeslutet. Om planen överklagas fördröjs 

handläggningstiden. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är satt till 15 år från den dag planen vinner laga kraft.  

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Detaljplanen upprättas helt i egen regi och bekostas av markexploatör.  

 

Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. 

 

Planområdet ägs av privat markägare Ulf Petterson. Ägaren av befintlig camping och 

dagligvaruhandel är markexploatör. 

 

Detaljplanen medger 35 nya tomtplatser och 23 befintliga. Nya fastigheter bildas genom avstyckning 

från respektive stamfastighet.  

 

Gemensamhetsanläggning ska bildas som ansvarar för drift och underhåll av omgivande naturmark, 

gator, ledningar, avloppsanläggningar och dylikt utanför tomtmark. Till gemensamhetsanläggningen 

knyts samtliga bostadsfastigheter i planområdet. 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Planarbetet bekostas av markexploatör. Exploatören ansvarar för alla exploateringskostnader. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planarbetet har utförts på uppdrag av Storuman kommun.  

 

Upprättad av Luleå Tekniska Universitet 

Luleå våren 2015 

 

Planförfattare: Izabella Stockhaus 
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