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Sammanfattning
Politiskt sett har Sverige en ambition att ligga i framkant inom digitalisering, samtidigt ligger
grannländerna Norge och Danmark före inom området. Målen med digitaliseringen är att
underlätta kommunikation med intressenter samt att öka både kvalitet och effektivitet i det
kommunala arbetet. Det saknas dock gemensam styrning för hur digitaliseringen skall ske inom
kommunerna, något som resulterar i olika val för olika kommuner.
De gemensamma kraven som skall uppfyllas för att få bygglov grundar sig bland annat i BBR
3:1 och 3:2 samt detaljplan och områdesbestämmelser. Det har tidigare gjorts studier med
fokus på digitala detaljplaner och möjligheten att pröva BIM-modeller mot dessa krav. I de
tidigare studierna undersöktes IFC som filformat för BIM-baserade bygglovshandlingar.
I Luleå kommun, som använder den vanliga ansökningstjänsten mittbygge.se, kommer
bygglovshandlingar in i många olika filformat och med varierande kvalitet. Detta kan vara en
konsekvens av att det juridiskt saknas tydliga riktlinjer för vad bygglovshandlingar skall innehålla
och hur de skall vara utformade.
Syftet med det här examensarbetet var att kartlägga, utvärdera och jämföra de programvaror
som Sveriges kommuner använder för att granska och pröva bygglovshandlingar. För att
uppfylla syftet undersöktes dagens förutsättningar att digitalt granska och pröva
bygglovshandlingar mot utformningskraven för tillgänglighet i BBR 3:1. Genom tolkning och
konkretisering av lagtext förenklades de BBR-krav som prövas i bygglovsskedet. En
utvärderingsmodell skapades för programvarorna baserat på den konkretiserade lagtexten samt
de analoga verktyg som normalt används. Mallen användes för att beskriva och jämföra
programvarors tillämpbarhet för granskning och prövning. Dessutom utvärderades
programvarornas interoperabilitet med BIM.
Bland Sveriges kommuner förekommer minst 5 olika programvaror för ändamålet granskning
och prövning, 2 av dessa saknar minst en nödvändig funktion för att pröva en bygglovshandling
mot BBR 3:1. De programvaror som enligt utvärderingsmodellen stod ut som bäst lämpade för
sitt ändamål var DWG TrueView samt Bluebeam revu. De programvarorna hade samtliga
funktioner som eftersöks enligt analysmodellen samtidigt som de kan hantera
bygglovshandlingar på flera olika BIM-nivåer.
Med programvaran Solibri Model Checker är det möjligt att i viss mån pröva BIM-modeller
automatiskt mot lagkrav. Mjukvaran är dock beroende av avancerade BIM-modeller snarare än
bygglovshandlingar, något som skulle göra bygglovsansökan orimligt svårt för medborgare.
Dessutom finns det svårigheter med att automatisera bygglovshantering då vissa bedömningar
behöver göras utifrån mjuka värderingar.
Digitaliseringen inom bygglov har kommit igång i majoriteten av Sveriges kommuner. I vissa
kommuner har medborgarna och företagen inte hunnit anpassa sig till kommunernas digitala
bygglovshantering ännu. I andra kommuner har man precis börjat ta emot digitala
bygglovshandlingar.
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Abstract
Politically speaking, Sweden has an ambition to be at the forefront of digitization, meanwhile
neighboring countries such as Norway and Denmark are ahead in the field. The goals of the
digitization are to facilitate communication with interested parties and to increase both quality
and efficiency in municipal work. However, there is no common guidance for how the
digitalization should be done within the municipalities, which results in different municipalities
making different choices.
The common requirements that must be met for obtaining a building permit include BBR 3:1 and
3:2, as well as detailed plans and area regulations. Previous studies have focused on digital
detailed plans and the possibility of testing BIM models against these requirements. The studies
investigated the IFC file formats suitability for BIM-based building permit documents.
In Luleå municipality, which uses the common application service mittbygge.se, building permit
documents are submitted in many different file formats and with varying quality. This can be a
consequence of the fact that legally, there is a lack of clear guidelines for what building permit
documents must contain and how they should be designed.
The purpose of this thesis was to map, evaluate and compare the software that Sweden's
municipalities use to review and test building permits. To fulfill the purpose, different software for
viewing and testing digital building permits were examined in the context of design requirements
for accessibility in BBR 3:1. Through interpretation and concretisation of legal text, the
requirements that are examined in the building permit stage were simplified. An evaluation
model was then created for the software based on the simplified laws and the analog tools
commonly used. The template was used to evaluate and compare the software that the
municipalities use. In addition, the software's interoperability with BIM were evaluated.
Among Sweden's municipalities, at least 5 different software are being used for viewing and
testing building permits, 2 of them lack at least one necessary function for testing a building
permit act against BBR 3:1. According to the evaluation model, DWG TrueView and Bluebeam
revu stood out as best suited for this purpose. These software have all the functions needed for
viewing and testing building permits according to the evaluation model. Also, the software are
compatible with building permits on various BIM-levels.
With the Solibri Model Checker software, it is possible to test BIM models against legal
requirements automatically to a certain extent. However, the software is dependent on
advanced BIM models rather than regular building permit documents, something that would
make the building permit application unreasonably difficult for citizens. Additionally, some of the
requirements are based on soft values which makes them difficult to automate.
The majority of Sweden’s municipalities have started their digitization process in regards to
building permits. In some municipalities, the citizens and the companies have not yet been able
to adapt to the municipality's digital building permit management. In other municipalities, they
have just begun to receive digital building permits documents recently.
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Förkortningar och begrepp
CAD - Computer Aided Design, datorgjorda 3D-modeller
SKL - Sveriges Kommuner och Landsting
SS - Svensk Standard

Bygglovshandläggare - Kommunanställda yrkespersoner som ansvarar för bygglovsärenden
Byggnadsnämnd - Styrande kommunorgan som ansvarar för exploatering inom kommunen
Detaljplan - Plan som reglerar exploatering samt mark- och vattenanvändning inom ett område
Digitalisering - Övergång från analoga arbetssysslor till digitalt arbete
Granskning av bygglovshandling - Initial kontroll av bygglovshandling för att skapa en
uppfattning om handlingens kvalitet och innehåll
Kontrollansvarig - Person som ansvarar för platsbesök under byggprocessen med mera
Prövning av bygglovshandling - Kontroll av bygglovshandling mot lagkrav
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1. Inledning
År 2017 gjorde Sveriges regering utlåtandet att “Målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige
ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” och detta är nu en del av
regeringens digitaliseringsstrategi. Ett digitalt arbetssätt är redan vanligt förekommande inom
byggbranschens privata företag, det är av intresse att se över hur de kommunala
verksamheterna arbetar i förhållande till dessa.

1.1 Bakgrund
Sveriges kommuner arbetar idag tillsammans med både privatpersoner och företag i
byggprocessen. Olika aktörer har olika kompetenser och förutsättningar, det är därför av vikt att
kommunerna arbetar på ett sätt som är anpassat för att bemöta detta spektrum av intressenter.

1.1.1 Digitalisering och byggprocessen
För att få bygga i Sverige så behövs vanligtvis tillstånd från kommunens byggnadsnämnd.
Tillståndet kallas för bygglov och måste stämma överens med gällande detaljplan för
fastigheten samt dagens utformnings- och tillgänglighetskrav (Boverket 2017). Skeenden
relaterade till bygglov från det att en ansökan lämnats in tills det att det finns ett slutbesked
kallas i det här examensarbetet för “byggprocessen”. Moment från det att bygglovsansökan
kommit in till kommunen fram tills bygglov är beviljat omnämns “bygglovsskedet”
I samtliga av Sveriges kommuner pågår just nu en digitaliseringsprocess. Målet med
digitaliseringen är dels att det ska bli lättare och säkrare för medborgare att kommunicera med
kommunernas olika förvaltningar och dels att öka effektivitet och kvalitet i det kommunala
arbetet (Regeringen 2017). De övergripande målen med digitaliseringen är bestämda av
regeringen men de konkretiseras ytterligare av SKL samt av kommunerna själva. Detta öppnar
upp för kommunerna att välja olika vägar för att nå målen, vilket i sin tur kan leda till olikheter i
förutsättningar för medborgare och företag inom kommunerna.
Byggprocessen är en av de områden som oundvikligen påverkas av den nationella
digitaliseringen. En utförlig beskrivning av byggprocessen finns i teorikapitlet (kapitel 3) i det här
examensarbetet.

1.1.2 Digitalisering inom byggbranschen
För att Sverige ska bli ett land i framkant inom digitalisering behöver det finnas ett samspel
mellan kommunerna och dess intressenter. Många privata projekteringsföretag arbetar med
BIM, något som de kommunala verksamheterna kan utnyttja för att få tillgång till information.
BIM står för Building Information Modeling och begreppet har flera definitioner men enligt
Autodesk (2018), som är en stor utvecklare av BIM-relaterade mjukvaror, så kan det beskrivas
enligt följande; “BIM är en process som handlar om att skapa och använda en intelligent 3D-modell
för att informera och förmedla projektbeslut. Med BIM-lösningar från Autodesk kan du projektera,
visualisera, simulera och samarbeta, vilket medför större tydlighet för alla intressenter under hela
6

projektets livscykel. BIM gör det lättare att uppnå projekt- och affärsmål.” BIM-begreppet (Building
Information Model) används även för att beskriva de digitala 3D-modeller som används i
BIM-processen (Azhar 2011). En utförligt producerad BIM-modell kan innehålla en stor del av
den information som en bygglovshandläggare vanligtvis behöver för att granska och pröva en
bygglovsansökan.

1.1.3 Interoperabilitet
Man säger att olika programvaror och filformat som är kompatibla med varandra har
interoperabilitet. Genom arbete med BIM-projekt och interoperabilitet kan information göras mer
tillgänglig och man kan åstadkomma effektiva informationsutbyten mellan olika aktörer (Grilo &
Jardim-Goncalves 2010).
I de BIM-baserade arbetsprocesser som används inom privata företag genereras information
som är av intresse för Kommunerna. Bristande interoperabilitet mellan kommunernas och de
privata företagens arbetsmetoder kan leda till att information går förlorad. En potentiell
konsekvens av detta är att arbete läggs ned på att komma åt information som hade kunnat
förmedlas direkt, det kan således medföra dubbeljobb för att generera information som funnits
tillgänglig i tidigare skeden.
IFC är idag ett format för BIM med god interoperabilitet till flera olika BIM-mjukvaror, detta beror
till stor del på att formatet inte ägs utav något företag (Graphisoft 2018). BIM-mjukvaror såsom
Revit, Archicad, AutoCAD och Tekla möjliggör exportering och importering av IFC-formatet.
Formatet är en del av internationell standard (ISO) för byggbranschen men det finns dessvärre
flera olika “IFC-typer”.

1.2 Syfte och mål
Det här arbetet syftar till att undersöka, kartlägga och jämföra skillnader i svenska kommuners
arbetsmetoder vid granskning och prövning av digitala bygglovshandlingar. Vidare diskuteras
digitaliseringens potential, syfte och utveckling. Arbetet utförs genom studier kopplade till de
mjukvaror som används för ändamålet idag. Dessa studier baseras på information från Sveriges
kommuner.
Målet med det här examensarbetet är att bidra till ökad medvetenhet gällande digital
bygglovshantering genom de resultat som erhålls. Dessutom kan resultaten informera
kommuner inför framtida val i sina digitaliseringsprocesser.
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1.3 Frågeställningar
Detta arbete har baserats på följande frågeställningar som bidragit till att uppnå syftet.
-

Hur skiljer sig arbetsmetoderna mellan olika kommuner vid hantering av bygglov?

-

Hur kan programvara effektivisera granskning och prövning av bygglovshandlingar?

-

Hur kan BIM-utnyttjas i bygglovsskedet?

1.4 Avgränsningar
Arbetet beaktar endast bygglovsskedet, vidare begränsas studierna primärt till BBR:s
utformningskrav med avseende på tillgänglighet (BBR 3:1). Denna avgränsning görs med
utgångspunkten att det redan finns studier gällande digital prövning mot detaljplan och
områdesbestämmelser. Fokus ligger på de programvaror som kommunerna använder för dessa
ändamål. Avslutningsvis begränsas studierna till nybyggda bostäder, både flerbostadshus och
enbostäder. Övriga byggnadsskeden, typer av byggnader, tomter och krav bortses från i det här
examensarbetets studier.
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2. Metod
För att skapa en tydlig uppfattning om nuläget samt för att besvara de frågor som ligger till
grund för det här examensarbetet utfördes flera olika studier. De studier som utfördes i det här
examensarbetet listas, förklaras och motiveras nedan.

2.1 Litteraturstudie
Litteraturstudier används för att studera tidigare forskning inom ett valt ämne (Onwuegbuzie &
Frels 2016). I det här examensarbetet utfördes en litteraturstudie i syfte att samla kunskap från
tidigare studier specifikt inom kommunal digitalisering och bygglov. Dessutom gav
litteraturstudien den grundläggande kunskap som behövs för att förstå och beskriva hur
prövning av bygglovshandlingar görs idag men även hur det styrs och regleras genom lagar och
föreskrifter. För att åstadkomma detta söktes litteratur med hjälp av LTU:s publikationsdatabas
DiVA samt Google Scholar. För kunskap om styrning gällande kommunal digitalisering lästes
strategiska dokument från Sveriges regering, SKL och kommuner. Lagar och föreskrifter finns
främst i PBL, PBF samt BBR som är de ytterst styrande dokumenten gällande byggnaders
utformning i Sverige. Genom denna litteratur förmedlas lagar, föreskrifter och allmänna råd för
byggprocessen, exempelvis vilka egenskaper som ska prövas i vilka skeden samt hur
kommunikation mellan kommun och sökande person skall ske.
Litteraturstudien var utgångspunkten för examensarbetets teorikapitel som kan ses som ett
resultat av studien.

2.2 Enkät om digitalisering av bygglovshantering
Enligt Ejvegård (1993) är enkäter en metod som används för att samla kunskap från ett urval.
En kvantitativ enkätstudie utfördes i detta arbete genom att ställa frågor till Sveriges kommuner.
Detta gjordes i syfte att kartlägga vilka mjukvaror som används för att granska och pröva
bygglovshandlingar idag samt i vilken grad bygglovsansökningar inkommer digitalt. Urvalet
fokuserades huvudsakligen på stora kommuner då dessa antas ha mest resurser och därmed
bäst förutsättningar att använda mjukvaror i framkant i sitt gransknings- och prövningsarbete.
Några mindre “kontrollkommuner” frågades också för att se om det finns en skillnad mellan dem
och de större kommunerna. I denna studie kategoriserades kommuner med 40 000 eller fler
invånare som stora kommuner och övriga som mindre kommuner.
Utifrån det underlag som framkom kunde skillnader observeras mellan hur olika kommuners
digitalisering i bygglovsrelaterat arbete ser ut idag. Det gick även att dra slutsatser kring
interoperabilitet mellan kommunernas mjukvara och mjukvara som används för att skapa
bygglovshandlingar. Dessutom kunde en uppfattning bildas av intresset hos de sökande att
kunna lämna in sina bygglovshandlingar digitalt, vilket är en grundläggande förutsättning för
digitaliseringen. Tanken var att utifrån dessa undersökningspunkter få en uppfattning av
kommunernas digitala mognad.
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De frågor som kommunerna ombads att besvara i enkäten lyder enligt följande:
Fråga 1
Använder ni idag digitala hjälpmedel i processen att granska bygglovshandlingar?
Fråga 2
Om ja på fråga 1; Vilka programvaror använder ni?
Fråga 3
Om ja på fråga 1; I vilken utsträckning skickar de som ansöker om bygglov in sina handlingar i
form av digitala filer?
Tanken med att öppna enkäten med en sluten fråga var att de som svarar “nej” på den frågan
inte skulle behöva svara på några fler frågor. De övriga frågorna var öppna för att varje kommun
skulle ha möjlighet att ge specifika svar. Enkätfrågorna gjordes tillgänglig för kommunerna via
mail.

2.3 Intervju med bygglovshandläggare på Luleå kommun
Enligt Jacobsen (1993) är intervju ett bra verktyg om man är ute efter subjektiv information från
en särskild person. I det här examensarbetet fanns ett intresse av att undersöka hur
bygglovshandläggare upplever att digitaliseringen präglar deras arbete. Studien utfördes i form
av en semistrukturerad intervju, där öppna frågor ställdes i en förbestämd ordning men med
utrymme för improviserade följdfrågor. En bygglovshandläggare och en ansvarig för
digitalisering på Luleå kommun intervjuades vid ett tillfälle i syfte att kartlägga hur granskning
och prövning av bygglovshandlingar utförs idag samt för- och nackdelar med den använda
metoden. Genom en intervju finns det utrymme för de intervjuade personerna att uttrycka sina
åsikter och berätta om sina erfarenheter, något som inte täcks av exempelvis enkäter. Svaren
från intervjun ger en inblick i hur det kan se ut på en kommun och hur arbetarna upplever att
digitaliseringen fungerar.
Resultatet är inte nödvändigtvis generaliserbart i och med att intervjun utförs vid ett tillfälle med
två personer. Det är dock sannolikt att de problem och lösningar som lyfts inom Luleå kommun
återfinns hos andra kommuner. Just Luleå kommun väljs utifrån tillgänglighet, men tillsammans
med svaren från enkäterna går det att uppskatta om Luleå kommun liknar en typisk kommun..
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2.4 Utvärdering av programvara
En viktig utgångspunkt för det här arbetet var förståelse kring de mjukvaror som används av
kommunerna för att granska och pröva bygglovshandlingar. En viss del av denna kunskap
erhölls genom läsning om relevanta programvaror samt genom att titta på informativa videor där
verktyg uppvisas och beskrivs, exempelvis via Youtube. För att erhålla en mer precis förståelse
testades programvarorna i första hand. Urvalet av programvaror baserades på enkätstudien.
Syftet med att testa programvarorna var att utvärdera och jämföra dem med varandra med
avseende på dess lämplighet för att granska och pröva digitala bygglovshandlingar. Det finns
sedan tidigare inga standardiserade måttenheter för att beskriva en programvaras lämplighet för
prövning mot lagkraven i BBR 3:1.
När det saknas vetenskapliga modeller kan nya mätinstrument utformas utifrån vad som ska
undersökas. Detta görs genom att undersöka bestämda parametrar och sedan koppla den
information som erhålls till det studerade ämnet. Det betyder att olika forskare kan välja olika
parametrar för att undersöka samma studieämne och således dra andra slutsatser. I slutändan
betyder detta att studier med nya mätinstrument görs på bekostnad av reliabilitet i och med att
definitiva parametrar saknas. Även validiteten blir lägre i och med att det saknas definitiva
enheter att uttrycka resultatet i. (Ejvegård 1993)
Programvarorna i denna studie testades utifrån en gemensam utvärderingsmodell. Bakgrunden
till den använda modellen förklaras i teorikapitlet. Målet var att dessa studier skulle producera
tydligt jämförbara utvärderingar av mjukvarorna. Dessutom erhölls kunskap som behövs för att
dra slutsatser gällande programvarornas lämplighet för ändamålen granskning och prövning av
bygglovshandlingar. Studien utfördes i två delar, den ena delen av studien fokuserade på de
programvaror som används av kommunerna i enlighet med svaren från enkätstudien. I den
andra delen studerades en programvara kopplad till BIM och tidigare studier.
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3. Teori
3.1 Styrning av digitaliseringen
Sveriges riksdag och regering har enats om det övergripande målet att Sverige ska bli bäst i
världen på att använda de möjligheter som digitaliseringen medför.
Sveriges näringsdepartement, som är en del av regeringskansliet, har bland annat skapat
dokumentet “För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi” (2017). Det är ett
strategiskt dokument som bryter ner det övergripande målet i fem stycken delmål. Delmålen
består av kompetens, trygghet, innovation, ledning och infrastruktur. Delmålet som kallas
ledning ska uppnås bland annat genom att åstadkomma en gynnsam standardisering och
samordning mellan kommunerna samt god interoperabilitet. En åtgärd som tagits för att uppnå
detta mål är ett samarbete mellan regeringen och SKL som inleddes 2015
(näringsdepartementet 2015) med syfte att främja den digitala utvecklingen inom offentlig
sektor. I en avsiktsförklaringen för detta samarbete omnämns digitalisering inom plan- och
byggprocessen som ett högt prioriterat område (regeringskansliet 2015).
Till följd av samarbetet med regeringen har SKL skapat handlingsplanen “Förutsättningar för
digital utveckling” (2017). I dokumentet förklaras hur kommunerna tidigare jobbat enskilt samt
hur SKL nu ska agera för att skapa ett närmare samarbete tillsammans med kommunerna i
deras digitaliseringsprocesser. Detta för att undvika att kommunerna låser in sig i olika digitala
system och således uteblir från de gemensamma och samordnade lösningarna.

3.2 byggprocessen
Boverket (2017) beskriver byggprocessen från början (ansökan) till slut (slutbesked) med hjälp
av 11 steg, dessa steg beskrivs enligt följande:
1. Byggnadsnämnden hos den relevanta fastighetens kommun avgör huruvida bygglov
behövs för avsedd åtgärd. Om bygglov anses relevant skickas en ansökan in till
kommunen enligt steg 2 nedan.
2. Sökande skickar in ansökan till byggnadsnämnden. En ansökan ska innehålla
personuppgifter, skriftlig information, relevanta bygglovshandlingar samt förslag till
kontrollansvarig för ärendet.
3. Byggnadsnämnden tar emot ärendet och granskar det för att avgöra om bygglov krävs
och om ansökan kan anses komplett, det vill säga om bygglovshandlingarna innehåller
tillräcklig information för att de ska kunna prövas mot lagkraven.
4. Sökande får ett mottagningsbevis från byggnadsnämnden om ansökan uppfyller kraven i
steg 3. I mottagningsbeviset står det hur lång tid byggnadsnämnden har på sig att fatta
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beslut i ärendet. Information om hur sökande kan överklaga beslut bifogas också i denna
bekräftelse.
5. En mer utförlig prövning görs mellan bygglovshandlingarna och gällande detaljplan för
att se om de följer planens bestämmelser. Dessutom görs en bedömning av huruvida
byggnadens egenskaper är passande för dess ändamål och om utformningen är
acceptabel ur ett perspektiv avseende färg-, form och material (PBL 8 kap. 1 §. samt
BBR 3 kap.) Samtidigt prövas handlingarna mot lagkraven på tillgänglighet,
användbarhet och orienterbarhet utifrån BBR 3:1 och 3:2.
6. Baserat på resultatet från prövningen av bygglovshandlingarna fattar byggnadsnämnden
ett beslut om bygglovet. Efter att nämnden fattat ett positivt beslut så meddelas
sakägare samt ägare av intilliggande fastigheter om detta, dessa har sedan 3 veckor på
sig att överklaga (om de så vill). Allmänheten informeras vanligtvis via dagstidningar och
har 4 veckor på sig att överklaga. Efter positivt beslut har sökande 2 år på sig att börja
med byggarbetet och 5 år att färdigställa de åtgärder som bygglovet gäller.
7. Om byggnadsnämnden fattat ett positivt beslut gällande sökt bygglov så kommer de
sedan att arrangera ett tekniskt samråd. Syftet med det tekniska samrådet är att stämma
av organisering och planering av den åtgärd som bygglovet gäller. Tekniskt samråd
arrangeras om något av följande gäller:
1) Kontrollansvarig behövs i ärendet
2) Tekniskt samråd anses inte överflödigt
3) Sökande har begärt att tekniskt samråd arrangeras
8. Efter beviljat bygglov och eventuellt tekniskt samråd ges ett startbesked till sökande om
åtgärden uppfyller lagkraven för tekniska egenskaper såsom brand, bärförmåga och
bullerskydd. Startbesked innebär att åtgärder, för vilka bygglovet gäller, får utföras från
utsatt datum. Vid startbesked bestäms kontrollplan.
9. Under tiden som byggarbetet
arbetsplatsbesök och för protokoll.

pågår

utför

någon

från

byggnadsnämnden

10. Ett slutsamråd hålls med sökande, vanligtvis på platsen där åtgärden utförts.
Byggnadsnämnden gör en bedömning om slutbesked är lämpligt.
11. Sökande får slutbesked vilket innebär att åtgärder som utförts får tas i bruk.
Det här examensarbetet kommer huvudsakligen att fokusera på det tredje och det femte steget i
boverkets beskrivning, det vill säga stegen där granskning samt prövning mot lagkrav utförs.

3.3 Tidigare studier av digitaliserad bygglovshantering
En majoritet av kommunerna har tagit det första steget mot att digitalisera byggprocessen i och
med att de tar emot digitala bygglovshandlingar. Enligt teknikföretagen (2017) använder 60% av
Sveriges kommuner e-tjänster för att ta emot ansökningar om bygglov. Enligt studien ligger
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Sverige bakom både Norge och Danmark när det kommer till digitalisering kopplat till bygglov,
dessutom påstås båda dessa länder ha lyckats åstadkomma en effektivisering genom sin
digitalisering. Teknikföretagen påstår, med hänvisning till tidigare studier, att det finns stora
skillnader i hur olika kommuner hanterar bygglov. Dessutom påstås att bygglovshantering är ett
av de största upplevda problemområdena i samarbetet mellan kommun och företag.
Det finns idag dokument som beskriver hur digitaliseringen av detaljplaner skall göras utifrån SS
637040 i så kallade XML-scheman som kan användas för kodning (Boverket 2017).
Axelsson (2018) skrev sitt examensarbete om digital prövning av bygglovshandlingar med fokus
på digitala detaljplaner, GIS (geografiska informationssystem) samt filformatet IFC. Hon påstår
att det som behövs för att digitalisera och automatisera byggprocessen är byggnadsdata,
geografisk data samt detaljplan och områdesbestämmelser. Dessa komponenter behöver då
fungera tillsammans på ett sådant sätt att byggnadsdata och geografisk information finns i en
BIM-modell som kan jämföras med detaljplanens krav. I sina laborativa studier har Axelsson valt
att arbeta med filformatet IFC som är ett så kallat “öppet filformat” för BIM-data som inte ägs av
något företag utan kan användas fritt. Hon använder IFC för att formatet gör det möjligt att
använda dess data i kombination med skripter för att utvinna information. Resultatet visar att det
standardiserade XML-formatet för detaljplansinformation kan nyttjas för att göra automatiska
prövningar av BIM-modeller men att utformningen av BIM-modellerna är avgörande för att det
skall kunna göras korrekt.
En tidigare studie i form av ett examensarbete av Touman och Jassim (2010) handlar om
potentialen av en total digitalisering av byggprocessen i och med implementering av
BIM-modeller. Liksom Axelsson (2018) har denna förstudie detaljplanens krav som huvudfokus.
Touman och Jassim spekulerar att dagens 2-dimensionella bygglovshandlingar skulle kunna
ersättas med BIM-modeller i filformatet IFC. De påstår att detta skulle vara möjligt då dessa
modeller potentiellt kan innehålla all information som de olika typerna av bygglovshandlingar
innehåller idag. Touman och Jassim påstår att detta skulle medföra en effektivisering som kan
förkorta handläggningstiderna för bygglov.
Inget av dessa två examensarbeten beaktar BBR:s krav på bostadsutformning som också skall
prövas i bygglovsskedet. Det här examensarbetet utgör ett komplement till de tidigare studierna
i och med att dessa krav beaktas istället för kraven från detaljplan och områdesbestämmelser.
Glas (2015) har skrivit ett examensarbete som resulterade i ett antal checklistor för tillgänglighet
i olika typer av byggnader och utrymmen. Det Glas gör i sitt arbete är att tolka lagtext och
sammanställa den i checklistor på ett sådant sätt att respektive punkt i listan är en mätbar
parameter. Detta är av stort intresse i det här examensarbetet då detta borde utgöra en grund
för vilken programvara som används för att pröva bygglovshandlingar mot tillgänglighetskrav.
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3.4 Lagar och föreskrifter
3.4.1 BBR, PBL och PBF
PBL är den primära lag som reglerar om, vad och hur byggande får ske inom Sverige. För att
bygga nytt, bygga till, ändra samt utöka en byggnads ändamål eller ändra byggnadens
utseende krävs bygglov (PBL 9 kap. 2 §). Vidare beskrivs det i PBL:s 8 kap. 1 § att kraven på
byggnadsverk är att de ska vara lämpade för sina ändamål, att de ska ha goda arkitektoniska
kvaliteter samt att de ska vara tillgängliga. Detta är den grund utifrån vilken BBR följer.
PBF innehåller precis som PBL bestämmelser som utgör lagkrav och kan ses som ett slags
komplement till den senare nämnda. Exempelvis hanterar både PBF:s och PBL:s bestämmelser
byggnadsverks utformning samt bygglov.
BBR syftar till att förtydliga PBL och PBF. I BBR finns både föreskrifter, som måste följas på
samma vis som lagar, och allmänna råd som innehåller förslag på hur man kan uppfylla
föreskrifternas krav (Boverket 2018). Boverket har skapat PBL-kunskapsbanken som är en
tjänst med syftet att öka förståelsen för varför och hur regelverken skall användas (Boverket,
2017).
Lagar och föreskrifter gällande utformning, tillgänglighet och tekniska egenskaper tillsammans
med detaljplaner och områdesbestämmelser utgör de huvudsakliga kravspecifikationerna som
finns på alla byggnader i bygglovsskedet. Därför behöver dessa krav kunna utläsas i tillhörande
bygglovshandlingar. Detta tydliggörs i BBR 3:1 och 3:2 som beskriver att tillgänglighet och
utformning bör granskas i bygglovsskedet samt i PBL 9 kap. som styr att bygglov skall förhålla
sig till detaljplan och områdesbestämmelser.
För att lagstiftningen kring byggande skall vara tillämpbar på alla typer av byggnationer är den
utformad på ett sådant sätt att den behöver tolkas för varje unikt fall. I fall då bedömningar skall
göras utifrån lagstiftning är det viktigt att förhålla sig till rättspraxis. Om en byggnadsnämnd
fattar felaktiga beslut utifrån lag kan detta överklagas till länsstyrelsen, mark- och
miljödomstolen samt mark- och miljööverdomstolen.

3.4.2 Tillgänglighet
Det finns enligt BBR två typer av krav som ställs angående bostadsutformning, dessa är
tekniska egenskapskrav respektive utformningskrav (Boverket 2018). Föreskrifterna
kategoriseras efter dessa typer i början av BBR 3:1 respektive BBR 3:2. De tekniska
egenskapskraven beaktas i tekniska samråd (se steg 7 av byggprocessen i kapitel 3.1) medan
utformningskraven är de krav som prövas i bygglovsskedet (BBR 3:111 och 3:211). Det här
examensarbetet fokuserar på utformningskraven. De bygglovshandlingar som prövas mot
utformningskraven kan skilja sig från de handlingar som beaktas i det tekniska samrådet i och
med att de tekniska egenskapskraven tenderar att vara mer specifika än utformningskraven och
således kräver en högre detaljgrad i exempelvis ritningar. Utformningskraven för tillgänglighet
finns definierade under BBR 3:1 som föreskrifter. Dessutom innehåller kapitlet allmänna råd,
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ofta med referenser till SS. Utformningskraven samt krav för både utformning och tekniska
egenskaper finns att se i bilaga I.

3.4.2.1 Andra krav
Utöver de krav som beaktas i det här examensarbetet finns flera andra styrande dokument för
byggnationer som beaktas redan i bygglovsskedet. Några exempel är BBR 3:2 och gällande
detaljplaner samt områdesbestämmelser. BBR 3:2:s föreskrifter utgörs av både utformningskrav
och tekniska egenskapskrav men till skillnad från BBR 3:1 så riktar sig inte dessa krav mot
tillgänglighet specifikt. Utformningskraven i BBR 3:2 reglerar främst bostadsutformning utifrån
dess storlek. Detaljplaner och områdesbestämmelser används för att specificera hur mark- och
vattenområden får användas både genom restriktioner och rättigheter (Adolfsson & Boberg
2015), dessa krav kan vara så specifika att de reglerar en byggnads utformning.
Utöver dessa krav förekommer även kommunspecifika styrdokument som påverkar
bygglovsbeslut i form av översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner. Ytterligare strategiska
dokument som innefattar bebyggelse kan till exempel ha att göra med kulturmiljö. I särskilda fall
kan miljöbalken behöva tillämpas, exempelvis vid bebyggelse nära vatten på grund utav
strandskyddslagstiftning.

3.5 Prövning mot lagar och föreskrifter
I följande avsnitt förtydligas vad lagkraven innebär i praktiken när bygglovshandlingar skall
prövas av bygglovshandläggare. Nedan följer förtydliganden, i form av tolkningar, av BBR som
är av relevans för detta examensarbete.

3.5.1 Definitioner
För att förstå de krav som ställs på tillgänglighet från BBR behöver uttrycken “tillgängliga” och
“användbara” definieras. Detta görs i BBR 3:112 enligt följande:
“När begreppen ”tillgänglig” och ”användbar” eller ”tillgänglighet” och ”användbarhet” används i
detta avsnitt menas ”tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga”. (BFS 2013:14). “

3.5.1.1 Rullstol
Dessa begrepp konkretiseras ytterligare i BBR 3:113 Dimensionerande mått för rullstol som
anger följande utgångspunkt för uttrycket tillgängliga och användbara:
“Då det i denna författning anges att tomter, byggnader eller delar av byggnader ska vara
tillgängliga och användbara ska måtten för eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning
(mindre utomhusrullstol) vara dimensionerande och utrymme för manövrering med rullstol ska
finnas. Måtten för manuell eller liten eldriven rullstol för inomhusanvändning (inomhusrullstol) får
dock vara dimensionerande i enskilda bostadslägenheter.
16

Allmänt råd
Dimensionerande vändmått som är lämpliga vid bedömning av tillgängligheten och
användbarheten för en mindre utomhusrullstol är en cirkel med diametern 1,50 meter och för en
inomhusrullstol en cirkel med diametern 1,30 meter.”

3.4.1.2 Ramp
En ramp på en tomt bör ha en specifik utformning för att kunna kallas “tillgänglig och
användbar” detta förtydligas i BBR 3:1222 Ramper på tomter enligt följande:
Ramper ska kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. De ska luta högst 1:12.
Allmänt råd
Ramper bör kompletteras med trappor där det är möjligt. För personer med nedsatt
rörelseförmåga kan det vara svårt att klara flera ramper i rad med en total höjd på mer än 1,0
meter.
En ramp bör
– ha minst 2 meter långa vilplan,
– ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen, ha en fri bredd på minst 1,3 meter,
– vara fri från hinder, och
– ha ett minst 40 mm högt avåkningsskydd om det finns nivåskillnader mot omgivningen.
En ramp får luta högst 1:12 för att minimera risken att någon ska välta. En ramp blir säkrare att
använda om den inte lutar mer än 1:20.

3.5.2 Konkretisering av föreskrifter
Prövning av 3:132 Allmänt
Vid huvudentré behöver det finnas plats för en vändcirkel dimensionerad i enlighet med BBR
3:113. Dörren till huvudentrén skall vara tillgänglig och användbar.
För att uppfylla kravet måste det utanför huvudentré finnas utrymme för implementering av en
ramp.
Avstånd och höjdskillnader från andra entréer än huvudetré till bostadskomplement (om dessa
entréer är närmare komplementet än huvudentrén) behöver uppmätas, om avståndet bedöms
vara för långt eller om markens lutning är för stor bör ovanstående krav uppfyllas även för dessa
entréer. Denna typ av entrédörr skall vara tillgänglig och användbar.
Om ramp finns vid en entré som behöver vara tillgänglig och användbar så ska denna vara
utformad för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Dimensionerande utformning för ramper på tomter finns i BBR 3:1222.
Dimensionerande utformning för dörrar finns i BBR 3:143.
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Prövning av 3:142 Entré- och kommunikationsutrymmen
Vid entréer och kommunikationsutrymmen behöver det finnas plats för en vändcirkel
dimensionerad i enlighet med BBR 3:113.
Vid entré och kommunikationsutrymmen behöver man granska om det förekommer
nivåskillnader. Om nivåskillnader förekommer i kommunikationsutrymmen så måste där
antingen finnas en ramp med utformning i enlighet med BBR 3:1422, alternativt lyftanordning
samt trappa.
Dimensionerande mått för kommunikationsutrymmen återfinns i BBR 3:142.
Prövning av 3:1422 Ramper i byggnader
Dimensionerande mått för ramper i byggnader återfinns i BBR 3:1422.
Prövning av 3:143 Dörrar och portar
Om en byggnad har en roterdörr så måste denna vara kompletterad med en tillgänglig och
användbar dörr.
Övriga dörrar behöver även de dimensioneras för att vara tillgängliga och användbara.
Dimensionerande mått för tillgängliga och användbara dörrar, öppningar och anslutande ytor
återfinns i BBR 3:143 samt SS 91 42 21.
Prövning av 3:144 Hissar och andra lyftanordningar
Hissar och andra lyftanordningars utformning granskas och jämförs med referensobjekt från
SS-EN 81-70. Våningsantal behöver granskas, om byggnaden har mer än 10 våningar så
behöver anordningen kompletteras med ytterligare en personhiss.
Prövning av 3:146 Tillgänglighet och användbarhet i
enskilda bostäder i ett plan
Samtliga rum och uterum (balkong, terass och uteplats) behöver plats för en vändcirkel för
rullstol.
Terasser som existerar som komplement till tillgängligt och användbart uterum skall ha möjlighet
att implementera en ramp med dimensionerande mått i enlighet med BBR 3:1422.
Huvudentré samt en dörr till vardera rum och uterum ska vara tillgängliga med rullstol.
Minst ett hygienrum ska vara ha plats för vändcirkel för rullstol samt ha flyttbart badkar eller
separat duschplats.
Dimensionerande mått för vändcirkel för rullstol, huvudentré och dörrar finns i BBR 3:143.
Prövning av 3:147 Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostadslägenheter i flera
plan
Hela entréplanet skall vara tillgängligt och användbart i enlighet med BBR 3:146.
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Lagar för övriga plan styrs i BBR 3:2.

3.5.3 Checklista från föreskrifter
Med föregående kapitel som underlag kan föreskrifterna sammanställas i en checklista med
konkretiserade krav. En sådan lista kan formuleras på ett sätt så att det blir möjligt att svara ja
eller nej på frågan om huruvida kravet är uppfyllt ej. En tolkning av lagkraven i form av en sådan
lista följer nedan (tabell 1).
Tabell 1. En sammanställning av BBR:s utformningskrav för tillgänglighet vid nybyggnation av
bostad i form av en checklista.
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Något som kan konstateras utifrån information i tabell 1 är att dessa utformningskrav till fullo
utgörs av krav på byggnadens geometri. Innan digitaliseringen utfördes prövningar mot denna
lagstiftning med hjälp av vanliga analoga verktyg såsom linjaler, gradskivor och pappersskivor
för att representera vändcirklar.

3.7 Bygglovshandlingar och kravbild
Enligt lag skall en bygglovsansökan vara skriftlig och innehålla förslag gällande vem eller vilka
som ska vara kontrollansvariga i ärendet. Fokus ligger på att handlingarna skall innehålla den
information som krävs för att de som granskar ärendet skall kunna pröva byggnationen mot
lagar, föreskrifter och allmänna råd. (PBL 9 kap. 21 §)
Det regleras varken i lagar eller föreskrifter vilka ritningar som skall följa med i en ansökan,
istället står det att ansökan ska innehålla de dokument som behövs för att pröva ärendet. Detta
beror på att bygglov söks för många olika typer av byggnationer med behov av olika handlingar,
vilket betyder att det behövs flexibilitet. Till följd av att det inte finns exakta lagkrav på vilka
handlingar som skall bifogas i en ansökan ställer kommunerna själva ofta kravet att medföljande
ritningar skall vara “fackmannamässigt utformade”. Detta syftar till att ritningarna måste vara av
tillräckligt hög kvalitet och tydlighet för att de skall kunna prövas korrekt. I praktiken innebär det
att ritningarna bör ha korrekt skala med kompletterande måttstock, innehålla måttsättningar,
innehålla tydliga linjer, innehålla marklinjer, innehålla norrpil, redovisa fastighetsbeteckning samt
vara svartvita (Mittbygge 2018).
Nedan följer kortfattade förklaringar av de dokument som kommuner vanligtvis begär vid
ansökan om bygglov enligt Mittbygge (2018). Mittbygge är en digital internettjänst som 79 av
landets 290 kommuner har valt att ansluta sig till. Tjänsten används bland annat för att skicka in
bygglovsansökan men fungerar också som en bygglovsguide för privatpersoner.
Ansökningsblankett
Ansökan består oftast av en blankett eller ett digitalt formulär och innehåller information om vem
som gör ansökan, vilken åtgärd man vill utföra och vart den ska göras. Enligt PBF 6 kap. 8 §
måste
ansökan
innehålla
fastighetsbeteckning
samt
namn,
adress
och
person-/organisationsnummer för både sökande och för eventuell kontrollansvarig. Dessutom
måste det finnas en plan för tidpunkter då byggnation, rivning och markarbeten är tänkta att
påbörjas.
Vid nybyggnation efterfrågas ofta beskrivning av byggnaden såsom färger och material med
mera. Vidare brukar kommunerna begära kontaktinformation.
Kontrollplan
Kontrollplanen är ett slags schema för hur kontrollansvariga (objektiva sakkunniga personer)
skall inspektera bygget mellan start- och slutbesked. Syftet är att kontrollera att allt sker enligt
de handlingar som presenterats samt att lagar och föreskrifter efterföljs både i arbetet och i
byggnationen. (Mittbygge 2018)
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Planritningar
En planritning visar sektioner av en byggnad sedd rakt ovanifrån, med minst en sådan sektion
för respektive våningsplan i byggnaden. Planritningen syftar till att visa rummens form, storlek
(m²) och funktion samt placering av bland annat fast inredning, dörrar, fönster och trappor. I
planritningen vill man ha markeringar på de platser där man valt att lägga snitt för
sektionsritningar. Planritningar är vanligtvis i skala 1:100. (Mittbygge 2018)
Fasadritningar
Fasadritningarna visar byggnadsverkets fasader, vanligtvis från en ortogonal infallsvinkel om
fasadernas väggar är vertikala. Syftet med fasadritningen att visa takvinklar och
byggnadshöjder samtidigt som den förtydligar placering av bland annat dörrar och fönster.
Fasadritningar är vanligtvis i skala 1:100. (Mittbygge 2018)
Sektionsritningar
Den här typen av ritning presenteras vanligtvis huset från samma vinkel som en fasadritning
men i form av ett snitt genom huset. Sektionsritningar används precis som fasadritningar för att
visa byggnadshöjder och taklutning, men i det här fallet visas även rumshöjder, placering av
bjälklag samt mötet mellan byggnad och underliggande mark. Sektionsritningar är vanligtvis i
skala 1:100. (Mittbygge 2018)
Nybyggnadskarta
Vid nybyggnad, tillbyggnad och markarbeten behövs en nybyggnadskarta. Den här typen av
bygghandling fås från kommunen på begäran och den innehåller information om vilken byggrätt
som är tillåten inom fastigheten. Även anläggningsteknisk information såsom vattenförsörjning
skall finnas i nybyggnadskartan. Det finns olika typer av nybyggnadskartor, i fallet för
nybyggnation krävs en “Normal nybyggnadskarta” som visar fastighetens läge och dimensioner
samt existerande markhöjder och bebyggelse. Nybyggnadskartor är vanligtvis i skala 1:400 eller
1:500. (Mittbygge 2018)
Situationsplan
Till skillnad från nybyggnadskartan ska situationsplanen innehålla specifikationer om den
planerade bebyggelsen och inte bara den existerande bebyggelsen. I övrigt skiljer sig inte
innehållet som förväntas finnas i situationsplanen från nybyggnadskartan. Situationsplaner är
vanligtvis i skala 1:100. (Mittbygge 2018)
Markplaneringsritning
Precis som namnet föreslår så ska markens förutsättningar beskrivas i handlingen. Detta
inkluderar planerade infarter och vägar, parkeringsplatser, träd, behov av schaktning eller
utfyllnad, samt markhöjder i anslutning till grannar, eventuella stödmurar och slänter.
Markplaneringsritningar är vanligtvis i skala 1:400 eller 1:500. (Mittbygge 2018)
Detaljritning
En detaljritning är en mer förstorad version av en sektionsritning och fokus ligger på att visa en
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del av byggnaden med hög detaljnivå. Detaljritningar är ofta i skala 1:20 eller 1:10. (Mittbygge
2018)

3.8 BIM-mognadsgrad
BIM är ett brett begrepp. Enligt Bew & Richards (2008) kan BIM-implementering och dess
interoperabilitet i arbetsprocessen graderas på en skala efter mognad. Den lägsta graden
beskrivs som simpel 2-dimensionell och ostrukturerad CAD eller bilder som kan innehålla text.
Den högsta nivån representeras av objekt- och property-baserade BIM-modeller med
interoperabilitet och molnbaserad åtkomst för flera inblandade parter. Man kan applicera denna
modell för BIM-mognadsgrad på bygglovshandlingar och relatera dessa till verkliga exempel.

Figur 1. Gradering av BIM-mognadsgrad (Bew & Richards 2008).

Baserat på de metoder som kommunerna arbetar med idag samt vilka filformat som
förekommer kan graderingen göras enligt nedanstående.

3.8.1 Tolkning av BIM-mognadsgrad för bygglovshandlingar
I det här kapitlet görs en tolkning samt en beskrivning av graderingsskalan samt vilka filformat
som idag kan kopplas till de olika graderna. Detta beaktar även hur bygglovshandlingar kommer
fram till kommunerna idag (kvantitativ studie).
Grad 0:
Grad 0 är den lägsta nivån som krävs för att kommunicera och tillgängliggöra den information
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som behövs för att pröva ett bygglovsärende. För att som granskare samla in relevant
information måste tid spenderas på att manuellt mäta och läsa i ritningar och handlingar för att
sedan jämföra med bestämmelser och föreskrifter i form av andra dokument eller filer.
Precisionen i ritningarna är förhållandevis låg i och med att rastergrafik används istället för
vektorgrafik.
Rastergrafik är pixelbaserad grafik där ett 2-dimensionellt plan delas upp med hjälp av ett
kvadratbaserat koordinatsystem (pixlar). Sådana koordinatsystem kan nyttjas för att exempelvis
tilldela färginformation till respektive kvadrat i systemet (Staggs, Clarke & Huntington 1984).
I en rastererad bild av en ritning tenderar linjerna att vara mer än 1 pixel breda vilket gör det
svårt att mäta exakta ytor och längder. Ärenden på grad 0 innehåller oprecis information och
kräver manuell extrahering för att kunna granskas. Exempelvis måste skala kalibreras efter
medföljande måttstock i fallet för ritningar.
Exempel på när detta förekommer i praktiken är till exempel när bygglovshandläggare eller
ansökande har pappersritningar och digitaliserar dessa med hjälp av en skanner. Filformat är
vanligtvis .PNG, .JPG eller .PDF för bilder och .DOCX eller .PDF för textfiler.
Grad 1:
Precis som på grad 0 kan man förväntas behöva spendera tid på att extrahera information
manuellt från ett grad 1-ärende. Några av de aspekter som skiljer grad 1 från grad 0 är att
filerna är digitala från start till slut samt användandet av vektorgrafik. Vektorgrafik utgörs av ett
informationssystem som tillåter grafik att renderas oberoende av upplösning, detta möjliggör
detaljerad inzoomning utan förlorad bildkvalitet (Badros et al. 2001). I och med användning av
vektorgrafik så har linjer i ritningar absoluta positioner vilket ger upphov till hög precision när
exempelvis avstånd mellan linjer mäts. Linjerna i sig innehåller ingen information utöver
positions- och riktningsdata, detta betyder att det inte finns något som skiljer linjer som utgör en
vägg med exempelvis linjer som utgör en trappa.
Grad 1-filer kan vara 2- eller 3-dimensionella och kan innehålla information så som skala,
vanliga filformat är .SVG, .EPS, .DXF och .PDF i antingen 2 eller 3 dimensioner. Grad 1-filer i
praktiken uppkommer när ritningshandlingar skapas och exporteras från vald BIM-mjukvara.
PDF:er i 3D kan vara objektbaserade.
Grad 2:
Grad 2-filer är 3-dimensionella samt objekt- och/eller lagerbaserade. I den här filtypen kan linjer
innehålla information och tillsammans kan de utgöra objekt. Filer på den här nivån är digitala
från start till slut. De granskas i filformat som är snarlika ursprungsfilen. I filer på den här nivån
finns data som talar om vilken typ av objekt en linje eller yta representerar. Objekten kan i sin
tur innehålla många typer av information såsom dimensioner, material, objektidentitet med flera.
Utöver objekt kan filer av den här graden innehålla övergripande information såsom geografisk
placering. I den här typen av fil är skalan fast definierad.
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Filer på grad 2 kan förekomma i praktiken exempelvis i form av DWG-filer. Det betyder ofta att
bygghandlingarna ursprungligen skapats med hjälp av AutoCAD. Filer från andra BIM-mjukvaror
såsom Revit och ARCHICAD kan exporteras både som DWG-filer och IFC-filer med liten förlust
av teknisk information.
Grad 3:
Den högsta graden skiljer sig från de lägre i och med att den framhäver vikten av tillgänglighet
till arbetsfiler och interoperabilitet snarare än den information som finns i BIM-modellen.
Filformaten på grad 3 är de samma som på grad 2 men för att arbeta med BIM på denna grad
behövs andra programvaror och molntjänster.

3.9 Utvärderingsmodell för programvara
Enligt checklistan (tabell 1) utgörs BBR:s krav i bygglovsskedet av geometriskt mätbara krav.
Kraven i sig kan prövas genom mätningar med hjälp av olika verktyg. Dessa mätningar kan
göras med hjälp av datorer och olika programvaror. Nedan följer listor över funktioner som kan
användas för att utföra dessa mätningar med hjälp av programvaror. Funktionerna agerar som
parametrar för att mäta programvarornas lämplighet för att granska och pröva
bygglovshandlingar efter BBR 3:1.

3.9.1 Parametrar för prövning
För att pröva en handling mot utformningskraven på tillgänglighet kan digitala motsvarigheter till
de analoga mätverktygen användas. Digitala verktyg med följande funktionsbeskrivningar kan
användas för att utföra samma arbetsmoment som de analoga verktygen:
● Mäta längder - För att mäta exempelvis fria bredder och passagemått behövs ett
mätverktyg för längder, en digital motsvarighet till en linjal.
● Mäta vändcirkel - För att försäkra sig om att det finns utrymme för en rullstols vändcirkel
behövs ett verktyg som kan rita en cirkulär yta med bestämd radie/diameter, en digital
motsvarighet till en pappersskiva.
● Mäta vinklar - För att säkerställa att ramper, tak och andra lutande ytor är korrekt
utformade behövs ett mätverktyg för vinklar, en digital motsvarighet till en gradskiva.
För att göra korrekta mätningar behöver bygglovshandläggare kunna försäkra sig om att
materialet i bygglovshandlingarna mäts med rätt skala i åtanke. I fall då denna kontroll görs
analogt används vanligtvis skalstock, följande digitala funktion bedöms motsvara skalstockens
tillämpning:
● Skalkalibrering - möjlighet att kontrollerat justera skalan i en digital handling.
Med användande av vektorgrafik eller BIM kan hög precision i mätningar uppnås genom
följande funktion:
● Snap-funktion - för ökad precision vid mätning säkerställer snap-funktionen att
mätningen är låst till linjerna i ett dokument med vektorgrafik eller DWG.
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3.9.2 Granskningsfunktioner
Granskningsmomentet innefattar att genomgående kontrollera bygglovsghandlingars innehåll.
För att åstadkomma detta i en digital miljö kan det anses nödvändigt att använda programvara
som kan öppna digitala dokument. Digitala bygglovshandlingar kan existera i flera olika former.
För att möjliggöra hantering av flera olika typer av digitala bygglovshandlingar antas följande
funktioner tillräckliga:
● Öppna 2D-filer - för att visa inkomna bygglovshandlingar.
● Rastergrafik - programmet behöver kunna öppna filer i rastergrafik till exempel i de fall
där ansökningar fortfarande kommer in i pappersform och skannas in.
● Vektorgrafik - programmet bör med fördel kunna öppna filer med vektorgrafik för att
nyttja mätfunktioner med hög precision.
● Öppna 3D-filer - både PDF- och DWG-filer kan innehålla 3D-modeller. För att tydligare
förstå byggnaders geometri är det användbart att kunna granska byggnaden från valfri
vinkel vilket möjliggörs genom granskning av 3D-modeller.

3.9.4 Funktioner för interoperabilitet
Följande funktioner antas kunna bidra till interoperabilitet mellan programvaran som används för
granskning och prövning med den programvara som använts för att skapa bygglovshandlingar:
● Öppna BIM - för att kunna öppna de filformat som BIM-modeller skapas i.
● Markup-funktioner - för att kommunicera med sökande direkt i handlingar.

3.9.5 Utvärderingsmodell
Genom att lista samtliga parametrar i en tabell skapas den utvärderingsmodell som används för
att utvärdera och jämföra mjukvarorna (se tabell 2).
Tabell 2. Modell för utvärdering av programvara utifrån ändamålen granskning och prövning av
bygglovshandling.

Rutorna i kolumnen till höger fylls i utifrån resultaten, högst upp skrivs programvarans namn och
därefter fylls rutorna i grönt (om programvaran har funktionen) eller rött ( om programvaran inte
har funktionen).
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4. Resultat
Under följande rubriker redovisas resultaten från samtliga studier som utförts i detta arbete.

4.1 Enkät gällande digitalisering av bygglovshantering
I den kvantitativa studien kontaktades totalt 52 av sverige 290 kommuner via mail. Av dessa 52
kommuner var 35 villiga att ge svar på en eller flera av frågorna i undersökningen. Det
motsvarar en svarsfrekvens på cirka 67%. Följande resultat inkom från urvalet.
Fråga 1:
Använder ni idag digitala hjälpmedel i processen att granska bygglovshandlingar?

På denna fråga svarade 31 av 35 kommuner ja. Av de 4 kommuner som svarade nej var 3 små
kommuner och 1 stor kommun. Det betyder att cirka 89% av kommunerna inom urvalet
använder digitala hjälpmedel för granskning av bygglovshandlingar, en betydligt högre siffra än
de 60% som Teknikföretagen (2017) kommit fram till. Detta kan bero på att främst större
kommuner frågades i denna undersökning.
Fråga 2:
Om ja på 1; Vilka programvaror använder ni?

Samtliga 31 kommuner som använder digitala hjälpmedel valde att svara på vilka program de
använder, se figur 2. Även en av kommunerna som inte använder digitala hjälpmedel för just
granskning valde att uppge program som de använder i andra delar av sin byggprocess. Flera
av kommunerna delade med sig av de program de använder för att ta emot
bygglovsansökningar, arkivering samt hantering av ärenden.
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Figur 2. Diagram som visar förhållandet mellan användningen av olika programvaror för
bygglovsgranskning och prövning inom 31 av Sveriges kommuner.

Sammanfattningsvis kan man säga att av de kommuner inom urvalet som använder digitala
hjälpmedel för granskning av bygglovshandlingar använder:
39% Adobe Acrobat DC
29% Bluebeam Revu
26% Comprimas C-viewer
6% PDF-XChange
6% Autodesk DWG Trueview med tillägget Design Review
Vissa kommuner använde mer än ett program för granskning och därför överstiger det
sammanslagna resultatet 100%.
Fråga 3:
Om ja på 1; I vilken utsträckning skickar de som ansöker om bygglov in sina handlingar i form av
digitala filer?

Av de 35 kommuner som svarade på undersökningen uppgav 22 stycken hur stor andel av sina
inkomna ärenden som är digitala. Andelen inkomna digitala bygglovshandlingar var inom
spannet 15-95% för urvalet. Ytterligare 7 kommuner angav svar som antydde att en minoritet
eller majoritet av handlingarna fortfarande granskas i pappersform, men att de inte för den typen
av statistik. Resultatet presenteras i figur 3 nedan.

Figur 3. Diagram som visar förhållandet mellan antal kommuner och andel digitala
bygglovsansökningar inom 22 av Sveriges kommuner.

Resultatet är inte normalfördelat utifrån dessa parametrar trots att fördelningen över och under
50% är jämn. Det finns inga klara samband mellan kommuners folkmängd och andelen digitala
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bygglovsansökan. Teknikföretagen (2017) påstår i sin studie att den analoga
bygglovshanteringen saktar ner privata företag medan resultatet från denna studie påvisar att
det finns en stor grupp intressenter som ansöker om bygglov som inte är redo att övergå till
digitala bygglovshandlingar. I och med att privata aktörer utgör en andel av dessa intressenter
tycks det finnas en skillnad i behov mellan dessa intressenter och de privata företagen.
Det finns skillnader mellan den genomsnittliga andelen digitala bygglovsansökningar hos
kommuner baserat på vilken programvara kommunerna använder för granskning och prövning
(se figur 4).

Figur 4. Diagrammet visar förhållandet mellan andel digitala bygglovsansökningar och använd
programvara inom 22 av Sveriges kommuner.

Kommuner som inte använder programvaror för granskning och prövning får i genomsnitt in
38% digitala bygglovshandlingar, samma andel som kommuner som använder Adobe acrobat
får in. Detta kan antyda att kommuner som använder adobe acrobat inte investerat i
programvaran specifikt för ändamålen granskning och prövning.

4.2 Intervju med bygglovshandläggare på Luleå kommun
I detta kapitel redovisas en sammanställning av intervjun med Luleå kommun gällande
digitalisering inom bygglovshandläggning. Intervjun gjordes tillsammans med en
bygglovshandläggare och den person som ansvarar för digitalisering inom avdelningen för
bygglov. Följande framkom vid intervjutillfället.
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4.2.1 Tidigare metoder
Historiskt sett är bygglovsarbete papperstungt, exempelvis behövde en bygglovsansökan
tidigare innehålla 3 exemplar av varje ritning. Idag, när man får in ansökningar i pappersform,
väljer man att skanna in dem till filformatet PDF/A vilket är en skrivskyddad version av en PDF.
Man arbetar för att göra all ärendehantering av bygglov digital på Luleå kommun.

4.2.2 Ansökan
Filformaten hos de digitala ansökningar som kommer in i dagsläget varierar enligt intervju med
Luleå kommun (2018). Detta påstående styrks ytterligare e-tjänsten Mittbygge, som 82
kommuner är anslutna till, tillåter att sökande bifogar i flera olika filformat som dessutom kan
variera mellan olika kommuner. Idag saknar Mittbygge en funktion som säkerställer kvaliteten
hos de inskickade bygglovshandlingarna, filerna som bifogas kan vara allt ifrån bilder tagna med
mobilkamera till word-filer enligt intervju med Luleå kommun (2018). Andra fel som fortfarande
kan förekomma i det här skedet är till exempel felaktiga namn på bifogade filer samt avsaknad
av skalstock, norrpil med mera. I intervjun framgick det att granskning av handlingarnas kvalitet
och innehåll (norrpil, skalstock med mera) upptar mycket tid och att det är ett arbetsmoment
som skulle behöva effektiviseras. Detta beskrivs som ett av de största upplevda problemen för
Luleå kommun just nu eftersom man vill säkerställa att man får in korrekta handlingar utan att
göra ansökan för komplicerad för privatpersoner. Ansökan behöver alltså vara enkel att göra för
både företag och privatpersoner men samtidigt ska den vara tillräckligt specifik för att
bygghandlingarna inte skall behöva kompletteras efter den första ansökan. Det finns en risk att
de som ansöker skickar in pappershandlingar ifall den digitala ansökan är för avancerad för
dem.

4.2.3 Granskning och prövning
I arbetet med byggprocessen på Luleå kommun anses det digitala systemet vara den mest
omständiga delen. De programvaror som används upplevs vara långsamma samt osäkra i och
med att de kraschar regelbundet. Det tar längre tid än de väntat sig att öppna filer som ligger i
ärendehanteringssystemet EDP med programvaran Comprima. Det upplevs osmidigt att att
bläddra mellan flera olika filer från EDP eftersom varje fil (händelse) måste öppnas separat och
stängs ner automatiskt om inga verktyg används inom ett tidsintervall.
För att pröva bygglovshandlingar och samtidigt ha koll på vad som behöver prövas är det vanligt
att arbeta med två skärmar på Luleå kommun. I dessa fall används en skärm för att visa
bygglovshandlingarna och en andra skärm för att visa kompletterande dokument såsom
detaljplan eller lagkrav. I samband med detta kom det på tal att det vore önskvärt att ha aktuella
lagkrav integrerat i granskningsmjukvaran. Ännu en aspekt som styrker detta behov är faktumet
att lagstiftningen ändras mer frekvent sedan införandet av “nya BBR” och dess digitalisering.
I intervjun med Luleå kommun (2018) framkom det att i stora byggprojekt spelar den mänskliga
faktorn in just för att det är så många saker att granska. Det hade inte varit ett lika stort problem
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om man som bygglovshandläggare hade mer frihet i form av redigerbara ritningar med
möjlighet att jobba vidare med dokument som man gjort egna markeringar och anteckningar i.

4.2.4 Intern interoperabilitet
På Luleå kommun används flera olika programvaror för att hantera ett bygglovsärenden i dess
olika skeden. Ett program används för att skicka in ansökan (Mittbygge), ett annat för hantering
av ansökan som ett ärende (EDP) och ett tredje för granskning samt arkivering (Comprima).
Den programvara som används för granskning och prövning är manuell och kan endast
användas för granskning av 2-dimensionella PDF:er eller bildfiler.
I ärendehanteringssystemet EDP skapas ett “ärendeblad” för varje ansökan som kommer in där
bygglovshandlingar listas som så kallade “händelser”. Efter att ett nytt ärende inkommit via
Mittbygge måste ärendet och händelserna skapas manuellt i EDP. För större projekt kan det ta
flera timmar att göra detta, att bara skapa ärendet. Comprimas C-viewer används sedan för att
granska 2-dimensionella bildfiler i antingen vektor- eller rastergrafik beroende på filens
ursprungsformat. Granskningen utförs med hjälp av olika mätverktyg för längder och ytor samt
möjligheten att kalibrera dem efter den skala som används i filen (Comprima U.Å). För att mäta
vändcirklar för tillgänglighet skrivs ritningar ut på papper och manuella mätningar görs på dessa.
Anteckningar som görs i comprima måste manuellt skrivas in i EDP också för att vara en del av
ärendet.
För att komplettera comprima måste bygglovshandläggaren som utför granskningen veta exakt
vad denne skall leta efter. För att underlätta detta används vanligtvis checklistor baserade på
BBR samt detaljplan för det relevanta området.
På Luleå kommun upplevs interoperabiliteten mellan de olika programvarorna som används vid
hantering av bygglovsärenden som låg. Trots att programvarorna används i nära anslutning till
varandra så fungerar de långsamt samt att de kraschar och stänger av sig själva regelbundet.
Kommunen kommunicerar med utvecklarna för dessa programvaror. Detta till trots finns det
idag en upplevd skillnad mellan det som leverantörerna lovar och vad som faktiskt levereras.

4.3 Programvarornas lämplighet
I den laborativa studien testades 4 av 5 programvaror som angavs i enkätfråga 1. Både Adobes
Acrobat DC, Bluebeam Revu, DWG TrueView samt PDF-XChange testades. Testen utfördes för
att klargöra vilka funktioner som finns att använda i de olika programvarorna relaterat till
granskning och prövning. Comprima C-viewer har inte kunnat testas då åtkomst till
programvaran uteblivit, information om denna programvara har istället tagits från utvecklarnas
egen hemsida och via demonstration vid intervjutillfället på Luleå kommun.
Programvarorna som de olika kommunerna använder är i stor utsträckning lika varandra
gällande vilka funktioner som finns att tillgå. Studien visar att det finns kommuner som
använder digitala verktyg som saknar möjlighet att mäta vinklar vilket är nödvändigt för att
säkerställa att tillgängligheten i en byggnad är tillgodosedd. Dessa kommuner behöver antingen
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skriva ut bygglovshandlingarna och mäta analogt eller använda en till programvara i de fall där
vinklar behöver mätas. Det betyder att det digitala verktyg som används inte till fullo uppfyller
den funktionalitet som behövs vid prövning av bygglovshandlingar. Detta kan mycket väl vara
en konsekvens av en otydlig funktionsbeskrivning i valet av mjukvara eller att programvara inte
ännu införskaffats ändamålet.
Samtliga kommuner i urvalet använder mjukvaror med möjlighet att öppna bygglovshandlingar i
antingen raster- eller vektorgrafik. Samtliga av de använda mjukvarorna har snap-funktioner
som bland annat underlättar exakta mätningar i vektorgrafik. Anledningen till varför kommuner
tar emot filer med rastergrafik kan ha sin grund i att man vill underlätta för de intressenter som
inte använder avancerade mjukvaror.
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5. Analys
I detta kapitel tolkas resultaten och slutsatser dras utifrån examensarbetets olika studier.

5.1 Framsteg inom bygglovsbranschen
En stor majoritet av Sveriges kommuner använder digitala verktyg för att granska
bygglovshandlingar, det antyder svaren från det här arbetets enkätstudie. Resultatet visade
även att kommuner som inte använder mjukvara för granskning och prövning i vissa fall
använder digitala ärendehanteringssystem. Att detta blev en del av resultatet är en konsekvens
av att fråga 1 i viss mån misstolkades. Denna tillkomna statistik, i kombination med vad
programvaruutvecklarna skriver på sina hemsidor, antyder att de kommuner som använder
digitala granskningsverktyg även använder digitala ärendehanteringssystem. Digital granskning
tillsammans med digital ärendehantering kan båda ses som positiva indikatorer för
digitaliseringen.
Resultatet på enkätfråga 2 bildar en lista över vad som troligt är de vanligast förekommande
mjukvarorna för granskning och prövning av bygglovshandlingar inom Sveriges kommuner. Det
finns en spridning mellan kommunerna och 5 olika programvaror omnämns. Valet av
programvara baseras på en av kommunen skapad kravspecifikation för mjukvara samt en
offentlig upphandling där valet skall motiveras utifrån kravspecifikationen. Valet görs genom en
offentlig upphandling.
Svaren på den 3:e enkätfrågan visar att många kommuner har lyckats nå ut till sina intressenter
med de digitala ansökningstjänsterna för bygglov. Resultatet är dock svårt att tolka då det finns
en stor spridning inom urvalet för studien, ett spann mellan 15-95% i kombination med ett antal
oprecisa svar. Detta beror delvis på att flera kommuner påbörjat användandet av digitala
ansökningstjänster nyligt och att de inte hunnit marknadsföras och etableras, kommunerna har
då inte möjlighet att föra statistik. Det finns en risk att intressenterna som ansöker om bygglov
inte heller hunnit anpassa sig till de digitala systemen.
Något som kan konstateras är att de flesta kommunerna är öppna för att ta emot ansökningar i
digital form även om de arbetar i pappersform. Detta tyder i sin tur på att digitaliseringen
påbörjats i majoriteten av kommunerna. Sammanfattningsvis kan det konstateras att
bygglovsbranschen har kommit igång med sin digitalisering men att olika kommuner har kommit
olika långt.
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5.2 Utvärdering av funktionalitet och BIM-mognadsgrad
De vanligaste programvarorna som kommunerna använder kan jämföras utifrån dess
funktionalitet i gransknings- och prövningssyfte samt med avseende på vilken
BIM-mognadsgrad programvarorna potentiellt är kompatibla med. En utvärdering av
funktionaliteten kan ses i tabell 3 nedan.
Tabell 3. En sammanställning av de program som används för granskning och prövning av
bygglovshandlingar med tillhörande relevanta funktioner. Grön ruta betyder att programvaran har
en funktion. Röd ruta betyder att programvaran saknar stöd för en funktion.

För att till fullo redovisa programvarornas egenskaper utifrån utvärderingsmodellen behöver
vissa förtydliganden göras. Detta beror på att vissa programvaror uppfyllde vissa parametrar i
begränsad omfattning. Följande punkter kan ses som komplement till utvärderingsmodellen för
de mjukvaror som framkom av enkätundersökningen:
●

Automatiskt: Modellbaserat, skala följer med från den ursprungliga filen men kan även
justeras.

●

Endast PDF: Kan öppna PDF:er med rastergrafik men inte bildformat som JPG eller
PNG.

●

Endast DWG: BIM-modeller kan endast öppnas i formatet DWG.

●

Inte PDF: Kan öppna format med vektorgrafik men inte PDF.

PDF-XChange kan påstås vara den simplaste programvaran som kommuner använder. Enligt
studierna i detta examensarbete saknas ett av de nödvändiga verktygen som behövs för att
kunna granska och pröva bygglovshandlingar. Programvaran klarar endast av att öppna
PDF-filer men stödjer inte 3D PDF. Kommuner som använder programvaran bör specificera
vilka filformat som tas emot vid digital bygglovsansökan. Kompletterande programvara eller
analoga mätningar kan behövas för att utföra kompletta prövningar av bygglovshandlingar.
PDF-XChange är kompatibelt med BIM-mognadsgrad 0 och 1.
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Adobe Acrobat saknar precis som PDF-XChange en nödvändig funktion som enligt detta
examensarbete behövs för att pröva tillgänglighetskraven i en digital bygglovshandling. Adobe
Acrobat särskiljer sig från PDF-XChange i och med att det klarar av att öppna och hantera
3-dimensionella filer både 3D-PDF och U3D. Verktyg som markups, mätverktyg samt
snap-funktion fungerar i 3D. Detta ger Adobe Acrobat en stor potential i och med att
bygglovshandläggare kan få en utökad förståelse kring den öppnade modellens geometri.
Dessutom kan denne med hjälp av markups markera precis vad som behöver kompletteras
vilket ger hög kvalitet på kommunikationen med den som ansöker om bygglov. Kommuner som
använder Adobe Acrobat behöver inte vara specifika gällande vilka filformat som är acceptabla
vid digital bygglovsansökan eftersom Adobe Acrobat kan konvertera och sedan öppna över 40
olika filformat (Adobe 2018). Eftersom programvaran har snap-funktion bör de tillåtna filformaten
begränsas till vektoriserade filformat. Prövningar i Adobe Acrobat kan behöva kompletteras med
analoga eller digitala mätningar med annan programvara. Adobe Acrobat är kompatibelt med
BIM-mognadsgrad 0 och 1.
Comprima C-viewer är designat specifikt för att användas i byggprocessen (Comprima U.Å).
Programvaran har liksom Bluebeam Revu alla verktyg som enligt studier i det här
examensarbetet är nödvändiga för prövning av digitala bygglovshandlingar mot BBR:s
utformningskrav för tillgänglighet. Programvaran kan öppna ett stort urval av olika filformat
dessvärre endast i 2-dimensioner, dessutom kan den konvertera flera olika filformat till PDF.
C-viewer är kompatibelt med BIM-mognadsgrad 0 och 1. Comprima tillverkar flera olika
mjukvaror som exempelvis möjliggör ärendehantering och arkivering, dessa mjukvaror har hög
interoperabilitet med varandra.
Bluebeam Revu är en programvara som är skapad för hantering av ritningar inom bland annat
byggbranschen (Bluebeam 2018). Den har alla funktioner som enligt studier i detta
examensarbete är nödvändiga för att pröva digitala bygglovshandlingar mot BBR:s
utformningskrav för tillgänglighet. Programvaran kan öppna filer i PDF-format (inklusive 3D
PDF) samt IFC, U3D och SolidWorks-filer. Utvecklarna Bluebeam har skapat plugins för flera
olika BIM-mjukvaror som möjliggör konvertering av både 2D- och 3D-filer till PDF:er som kan
hanteras i Bluebeam Revu. Kommuner som använder Bluebeam Revu skulle därför med fördel
kunna kommunicera till sina intressenter att de använder just den programvaran. Intressenter
som använder Bluebeam Revu kan då potentiellt använda dessa plugins för att producera
handlingar eller modeller med hög kvalitet som är kompatibla med Bluebeam. Eftersom
programvaran har snap-funktion är vektoriserade PDF:er att föredra i fallet för Bluebeam Revu.
Bluebeam Revu är kompatibelt med BIM-mognadsgrad 0, 1 och 2.
DWG Trueview (med tillägget Design Review) är en programvara av Autodesk. Utöver att
programvaran har alla eftersökta funktioner kan den öppna DWG-filer med möjlighet för markup
men utan möjlighet att redigera filen. Dessa funktioner möjliggör betydligt högre interoperabilitet
med andra BIM-mjukvaror än de övriga programvarorna som används. Det betyder i teorin att
bygglovshandlingar kan skickas till kommunen i det ursprungliga filformat som de skapats i,
sedan kan bygglovshandläggare markera om något behöver justeras och skicka tillbaka filen till
den som ansöker och denne kan arbeta med lösningar direkt i den filen. Detta i kombination
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med att programvaran kan öppna både 2D- och 3D-BIM betyder att programvaran är kompatibel
med BIM-mognadsgrad 0, 1, 2 och potentiellt 3. DWG Trueview har således en potential att i
större utsträckning underlätta bygglovshandläggares inblandning i byggprojekt.
Enligt statistiken finns det inget klart samband mellan programvarornas funktioner och andelen
digitala bygglovsansökningar. Kommuner som använder Bluebeam får in en större andel
digitala ansökningar än de som använder övriga programvaror. Det kan tyda på att kommuner
som lyckas med att marknadsföra sina digitala tjänster ofta tycker att Bluebeam är den
programvara som är bäst för sitt ändamål.

5.3 Automatisk bygglovshantering
Något som samtliga programvaror från enkätundersökningen har gemensamt med varandra är
att de är begränsade till manuella arbetsmetoder. I manuellt arbete kan både effektivitet och
kvalitet begränsas av den person som utför arbetet.
Automatisering innebär en förändring som bidrar till att en process i högre grad än tidigare blir
självgående (nationalencyklopedin U.Å). Genom att automatisera en arbetsuppgift med hjälp av
programvara är det möjligt att undvika de mänskliga begränsningarna av effektivitet och kvalitet
och istället låta mjukvara eller hårdvara sätta gränserna.
Solibri model checker är en sådan programvara som till viss mån kan granska och pröva
BIM-modeller automatiskt utifrån sådana krav som ställs i bygglovsskedet. Programmet Solibri
Model Checker (SMC) är en programvara som fungerar specifikt med IFC-filer. SMC prövar
IFC-filer både utifrån perspektivet att modellen är korrekt utformad utan kolliderande
komponenter och även utifrån så kallade rulesets. Rulesets är parametrar som SMC kan pröva i
en IFC-modell. Parametrarna är modifierbara och kan exempelvis bestå av krav på
IFC-modellens geometri. Vilka utrymmen och komponenter som skall beaktas för respektive
ruleset kan avgöras genom utrymmets eller komponentens klassificering (Solibri U.Å).
Klassificering är en egenskap som antingen kan anges manuellt eller genereras automatisk och
består ofta av ett beskrivande ord. Exempelvis bör ett badrum ha en klassificering som antyder
att det är just ett badrum. Varje utrymme och komponent bör klassificeras innan en prövning
utförs mot rulesets.
Detta är av relevans eftersom olika typer av utrymmen och objekt har olika krav på sig vilket i
sin tur betyder att utformning och klassificering är rent avgörande förutsättningar för att Solibri
Model Checker skall kunna utföra korrekta prövningar av IFC-filer.
För att testa tillgängligheten för rullstol i en IFC-modell kan exempelvis ett ruleset skapas som
säger att alla utrymmen skall ha plats för en vändcirkel med 1,3 meter i diameter. Programmet
testar då att placera ut sådana vändcirklar i samtliga utrymmen och om de inte får plats i ett
utrymme utan att kollidera med objekt eller väggar i rummet så får användaren en notis om
detta och en visuell markering direkt i modellen.
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Företaget Nolliplan har skapat ett tillägg till SMC som utgår ifrån SS 91 42 21:2006, svensk
standard för bostadsutformning, vilket inkluderar tillgänglighet. Tillägget innehåller rulesets för
att pröva BIM-modeller i IFC-format mot SS 91 42 21:2006.
Solibri Model Checker med Nolliplans tillägg utvärderades efter samma modell som
programvarorna från enkätundersökningen (se tabell 4). IFC-modellen som användes för
utvärderingen skapades ursprungligen i Autodesk Revit 2018. Solibri Model Checker 9.8
användes för utvärderingen.
Tabell 4. Utvärdering av Solibri model checker. Grön ruta betyder att programvaran har en
funktion. Röd ruta betyder att programvaran saknar stöd för en funktion.

SMC har både manuella och automatiska verktyg, utvärderingen behöver därför förtydligas
ytterligare för att inte vara missvisande. Följande punkter bidrar som ett komplement till
utvärderingsmodellen för SMC:
●

Mäta längder: Mätning av distans mellan två punkter eller linjer kan antingen göras
manuellt med det så kallade “dimension tool” eller automatiskt genom rulesets.

●

Mäta vändcirklar: Mätning med vändcirklar kan endast göras genom rulesets.

●

Mäta vinklar: Vinklar kan endast mätas med hjälp av rulesets.

●

Skalkalibrering: Skalan på öppnade filerna blir densamma som ursprungsfilen.

●

Öppna 2D-filer: SMC kan inte användas för att öppna 2-dimensionella ritningar.
Programvaran har dock funktioner för att importera 2-dimensionella filer så som JPG,
PNG eller PDF in i en öppen IFC-modell för användning som markup. Vektoriserade
PDF:er blir rastererade vid denna typ av import. Filer som importerats på detta vis
fungerar inte i samspel med manuella mätverktyg som “dimension tool” eftersom
markups inte beaktas som andra komponenter. Rulesets är inte heller kompatibla med
dessa importerade filer och således kan automatisk prövning inte utföras på dem.
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Fortsättningsvis kan IFC-filer innehålla 2-dimensionella representationer av
byggnadsdelar, så kallade “footprints” (BuildingSMART U.Å.). En 2-dimensionell
representation av respektive plan kan visas genom att dölja samtliga komponenter och
endast visa footprints i SMC. Footprints är kompatibla med manuella mätverktyg i SMC
men räcker inte för att göra automatiska prövningar.
●

Solibri Model Checker kan endast öppna IFC-, SMC- eller SMV-filer (vars ursprung är
IFC).

Sammanfattningsvis används SMC tillsammans med BIM-modeller i IFC-format. Mätningar kan
göras både manuellt och automatiskt. Det som huvudsakligen skiljer SMC ifrån de mjukvaror
som kommunerna använder är möjligheten att pröva modeller automatiskt. IFC-filer kan skapas
genom export av BIM-modeller i flera olika BIM-mjukvaror. IFC-modeller är således effektivare
att generera än en traditionell bygglovshandling i fall då BIM-mjukvara används. SMC möjliggör
markups, men för att redigera IFC-filen behöver modellen importeras in i BIM-mjukvara vilket
kan medföra fel. SMC kan därför anses ha lägre interoperabilitet med BIM-mjukvaror än DWG
TrueView, i alla fall ur ett kommunikationsperspektiv. SMC är kompatibelt med
BIM-mognadsgrad 2. Att granska eller pröva BIM-modeller med mognadsgrad 1 eller lägre är
inte möjligt med SMC.

5.4 Krav på bygglovshandlingar vid ansökan
Enligt Luleå kommun är ett av de stora problemen idag att många bygglovsansökningar som
kommer in inte är fullständiga och att detta bidrar till längre granskningstider samt tid för
ärendeuppbyggnad och organisering.
I och med att de Svenska lagkraven inte berör vilken information bygglovshandlingar skall
innehålla så regleras detta på olika nivåer i olika kommuner. Trots att tjänster såsom Mittbygge
har guider för vad de vanligaste typerna av bygglovshandlingar förväntas (av kommunerna)
innehålla så verkar detta vara otillräckligt för de som ansöker. Det behövs ett system för att
urskilja olika typer av handlingar och krav som säger vad dessa handlingar skall innehålla.
I och med att kommunerna har valt programvara att använda för granskning och prövning av
bygglovshandlingar borde detta ha en inverkan på vilka krav som ställs på de
bygglovshandlingar som inkommer vid ansökan om bygglov.
För kommuner som har investerat i programvaror med verktyg som har snap-funktioner är det
olyckligt att det fortfarande kommer in filer i raster- eller pappersformat eftersom
snap-funktionerna då inte fungerar.
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5.5 Digital granskning och prövning
På Luleå kommun har man minskat sitt pappersberoende genom att förlita sig mer än tidigare
på digitala tjänster i anslutning till granskning, prövning och ärendehantering av bygglov.
Konsekvenser av detta inkluderar att det digitala systemet upplevs omständigt att jobba med
samt att många av problemen som fanns med pappersarbete kvarstår. Nedan följer en
konsekvensbeskrivning för Luleå kommun och digitaliseringen inom bygglovshantering.

5.5.1 Kvarstående problem
På tiden innan digitaliseringen kom bygglovshandlingar ibland in i form av otydliga handritade
ritningar. Faktumet att man tar emot bygglovshandlingar digitalt har inte ännu löst problemet
med bygglovshandlingarnas kvalitet och innehåll. Den digitala motsvarigheten till de handritade
handlingarna är när det idag kommer in lågupplösta eller på annat sätt otydliga bildfiler. Det
framkom på intervjutillfället med bygglovshandläggare på Luleå kommun att denna typ av
lågkvalitativa bygglovshandlingar är vanligt förekommande.
Det finns ett annat problem gällande bygglovshandlingars innehåll, trots de långa deifnitionerna
på Mittbygge.se saknar en andel av inkomna handlingar exempelvis indikator för skala och
väderstreck.
Trots det digitala arbetssättet utförs samtliga arbetsmoment manuellt. Detta inkluderar bland
annat att granska, mäta och anteckna information. Ingen del av byggprocessen har ännu
automatiserats på Luleå kommun vilket betyder att det ännu finns stor utvecklingspotential.
Vid prövning av bygglovshandlingar används fortfarande sekundära dokument såsom
detaljplan, lagkrav och checklistor separat för att ha koll på vad handlingarna skall prövas mot.

5.5.2 Potentiella problem
Att byta programvaror kan vara kostsamt, kostnader tillkommer i form av både nya avtal och
faktumet att bygglovshandläggare behöver lära sig de nya programvarorna. Således hamnar
man i en beroendeställning till programvaruleverantörerna. Leverantörer kan utnyttja sin position
för att tjäna pengar genom att exempelvis ta betalt för funktioner som de vet att
bygglovshandläggare behöver eller vill ha i sitt arbete.

5.5.3 Problemområden med förbättringar
Genom digitala arkiv tar verksamheten upp mindre fysiskt utrymme för arkivering. Samt att
yrkespersoner inte behöver förflytta sig fysiskt för att ha åtkomst till arkivet.
Digital kommunikation är potentiellt snabbare än traditionell post. Handlingar behöver inte
scannas och kopieras utan kan snabbt laddas ned och bifogas i mail.
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6. Diskussion
6.1 BIM och bygglov
Enligt resultatet från enkätstudien samt analysen av dessa så har vissa kommuner möjligheten
att arbeta med BIM redan idag. Om bygglovshandlingar skulle tas emot i form av BIM-modeller
så finns ett potential att samla flera olika typer av bygglovshandlingar i samma fil. En
BIM-modell, eller egentligen alla typer av 3-dimensionella filformat, har potential att baka in alla
fasadritningar, planritningar och sektionsritningar i samma fil. Dessa filer skulle gå att pröva
med samma typer av verktyg som listas i utvärderingsmodellen (tabell 2). En konsekvens av
detta skulle bli att varje nytt bygglovsärende får färre tillhörande filer än vad de får idag. Det
skulle dock innebära att kommuner behöver mer avancerad programvara för granskning och
prövning.
Som Axelsson (2018) visade i sitt examensarbete så finns potentiellt interoperabilitet mellan
digitala detaljplaner och bygglovshandlingar i form av IFC-filer. Hennes examensarbete
undersöker enbart möjligheten att beräkna och jämföra byggnadsarea mot detaljplanens
planbestämmelser. Med utgångspunkt ifrån att det går att automatiskt pröva alla bestämmelser
som detaljplaner kan ha med hjälp av liknande skripter kvarstår endast behovet av att pröva
IFC-filen mot kraven i BBR.
Likt Axelssons slutsatser kan man konstatera att sättet som man väljer att pröva
bygglovshandlingar på, behöver tas i beaktning i standardisering av BIM-modellers utformning.
Det vore en stor förändring att gå från dagens 2-dimensionella bygglovshandlingar till
BIM-modeller både för kommuner, företag och medborgare. Att begära bygglovshandlingar i
form av BIM-modeller innebär idag en stor ökning av den belastning som sökande har på sig vid
skapandet av handlingarna. En sådan ökad belastning är inte rimlig att lägga på medborgare
som ska söka bygglov, detta skapar ett dilemma. Om digitaliseringen optimeras för de stora
byggprojekten så får det inte ske på medborgarnas bekostnad. Problemet skulle gå att avhjälpa
genom användandet av programvaror som kan hantera bygglovshandlingar inom hela
spektrumet från simpel 2D till avancerad BIM, något som vissa kommuner har tillgång till redan
idag. Programvaror som Adobe Illustrator kan i viss mån omvandla rastrerade bildfiler till
vektorgrafik vilket är 1 steg upp i BIM-mognadsgrad. Med verktyg för att skapa BIM-modeller,
eller åtminstone 3D-modeller, effektivt utifrån vektoriserade ritningar skulle det gå att konvertera
simpla ursprungsritningar ända upp till BIM-mognadsgrad 2.

6.2 Begränsningar med automatisering
I bygglovsärenden finns det beslut som fattas utifrån mjuka värderingar. Ett exempel på detta är
att PBL ställer krav på god form, färg och material (PBL 8 kap. 1 §). Detsamma kan sägas i
bedömningar gällande förvanskning (PBL 8 kap. 13 §). Detta innebär att det finns delar av

39

arbetsmoment som är mycket svåra att automatisera. Konsekvensen av detta är att viss
handpåläggning sannolikt kommer att behövas även i automatiserade arbetsmetoder.
I och med att det juridiskt inte fastställs hur bygglovshandlingar skall vara utformade finns det
fortfarande en möjlighet styra standardiseringen av digitala bygglovshandlingar. Teoretiskt är
det möjligt att ta emot 3-dimensionella bygglovshandlingar i dagsläget.
Det här examensarbetet har endast undersökt förutsättningar för just nybyggnation av bostäder,
men det finns många andra typer av lovpliktiga åtgärder. Några exempel är tillbyggnader,
komplementbyggnader, fasadändringar, uppsättning av skyltar samt väsentliga ändringar av
vatten, ventilation eller eldstäder. Tydlighet i de bygglovshandlingar som skickas in till
byggnadsnämnderna är viktigt oavsett vilken typ av ärende det handlar om. Detsamma kan
sägas om interoperabilitet mellan sökandes och handläggares programvaror.

7. Uppslag till nya studier
En analys utav de programvaror som kommunerna använder utifrån andra typer av
byggnationer samt krav skulle bidra som komplement till detta arbete. Detsamma kan sägas om
arbeten med fokus på startbesked och tekniska egenskaper istället för bygglov och
utformningskrav.
Fråga 3 i enkätstudien är av intresse att återkomma till i framtiden då de kommuner som nyligen
börjat jobba digitalt hunnit samla in statistik. Framtida studier kan undersöka vilka faktorer som
gör att det finns en spridning mellan de olika kommunerna.

40

8. Källförteckning
8.1 Webbsidor
Adobe. 2018. Supported file formats in Acrobat and Reader.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://helpx.adobe.com/acrobat/kb/supported-file-formats-acrobat-reader.html
Autodesk. 2018. What is BIM?.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://www.autodesk.com/solutions/bim
Bluebeam. 2018. Revu, digital arbetsflödeslösning med Studio | Bluebeam, inc.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://www.bluebeam.com/se/solutions/revu - info om Bluebeam Revu
Boverket. 2017. Rullstolar.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/till
ganglighet/rullstolar/
Boverket. 2017. Guide för bygglov och byggprocessen.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/guider/guide-for-bygglov-och-byggprocessen/
Boverket. 2018. Bostadsutformning - lämplig för sitt ändamål.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--bostadsutformning/bostadsutformning/
Boverket. 2018. Tillgänglighet.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--bostadsutformning/tillganglighet/
Boverket. 2017. Så fungerar PBL kunskapsbanken.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Sa-fungerar-PBL-kunskapsbanken/
Boverket. 2018. Föreskrifter och allmänna råd.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/om
-bbr/foreskrifter-och-allmanna-rad/
BuildingSMART. U.Å. Industry Foundation Classes Release 4 (IFC4).
Hämtat 2019-02-17 från:
http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4/final/html/link/footprint-geometry.htm
41

Comprima. U.Å. C-viewer.
Hämtat 2019-01-27 från:
http://comprima.se/c-viewer/
Graphisoft. 2018. IFC-based data exchange - frequently asked questions.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://www.graphisoft.com/downloads/addons/ifc/FAQ/index.html#1
Sveriges kommuner och landsting. 2018. Fakta om kommuner, landsting och regioner.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting.432.html
Mittbygge. 2018. Ritningar och handlingar.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://www.mittbygge.se/bygga-och-renovera/mitt-bygge/ritningar-och-handlingar.html
Mittbygge. 2018. Planritning.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://www.mittbygge.se/bygga-och-renovera/mitt-bygge/ritningar-och-handlingar/planritning.ht
ml
Mittbygge. 2018. Fasadritning.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://www.mittbygge.se/bygga-och-renovera/mitt-bygge/ritningar-och-handlingar/fasadritning.h
tml
Mittbygge. 2018. Sektionsritning.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://www.mittbygge.se/bygga-och-renovera/mitt-bygge/ritningar-och-handlingar/sektionsritnin
g.html
Mittbygge. 2018. Nybyggnadskarta.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://www.mittbygge.se/bygga-och-renovera/mitt-bygge/ritningar-och-handlingar/nybyggnadsk
arta.html
Mittbygge. 2018. Detaljritning.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://www.mittbygge.se/bygga-och-renovera/mitt-bygge/ritningar-och-handlingar/detaljritning.h
tml
Mittbygge. 2018. Situationsplan.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://www.mittbygge.se/bygga-och-renovera/mitt-bygge/ritningar-och-handlingar/situationsplan
.html

42

Mittbygge. 2018. Markplaneringsritning.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://www.mittbygge.se/bygga-och-renovera/mitt-bygge/ritningar-och-handlingar/markplanerin
gsritning.html
Mittbygge. 2018. Anslutna kommuner.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://www.mittbygge.se/aktuellt/anslutna-kommuner.html
Mittbygge. 2018. Fackmannamässiga ritningar.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://www.mittbygge.se/bygga-och-renovera/vanliga-begrepp/fackmannamassiga-ritningar.ht
ml
Nationalencyklopedin. U.Å. Automatisering.
Hämtad 2019-02-16 från:
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/automatisering
Nolliplan. U.Å. Nolliplan Svenskanpassning.
Hämtat 2019-01-27 från:
http://www.nolliplan.se/solibri
Solibri. U.Å. Creating Classifications in SMC.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://solibri.wordpress.com/2015/06/30/creating-classifications-in-smc/

8.2 Webb-dokument
Boverket. 2018. BBR avsnitt 3:1 och 3:2 Utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://www.boverket.se/contentassets/4970bfd175404f3b8a72b62e82ac8b67/utformningskrav_
respektive_tekniska_egenskapskrav_20140618.pdf
Boverket. 2017. Digitala detaljplaner - Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2017/digitala-detaljplaner.pdf
Comprima. U.Å. Comprima C-Viewer - Produktblad.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://comprima.se/wp-content/uploads/2017/09/Comprima_C-Viewer.pdf

43

Teknikforetagen. 2017. Analog bygglovshantering bromsar företag.
Hämtat 2019-01-27 från:
http://teknikforetagen.se/sv/i-debatten/publikationer/.

Regeringen
Näringsdepartementet. 2017. För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi.
Hämtat 2019-01-27 från:
http://www.digitaliseringsradet.se/media/1118/digitaliseringsstrategin_slutlig_170518-2.pdf
Näringsdepartementet. 2015. Beslut om bemyndigande att underteckna en avsiktsförklaring
med skl om digital förnyelse.
Hämtat 2019-01-27 från:
http://www.regeringen.se/49948d/contentassets/7aca65dd753d4242b4916572a632d007/beslutom-bemyndigande-att-underteckna-en-avsiktsforklaring-med-skl-om-digital-fornyelse.pdf
Sveriges kommuner och landsting. 2017. Förutsättningar för digital utveckling i kommuner,
regioner och landsting.
Hämtat 2019-01-27 från:
https://skl.se/download/18.47968f715aeb5f9d35e804d/1490939759066/SKL%20-%20Handlings
plan%20Gemensamma%20fo%CC%88rutsa%CC%88ttningar%20fo%CC%88r%20digital%20ut
veckling%202017-2025%20v1.1.pdf
Regeringskansliet. 2015. Nu digitaliserar vi det offentliga Sverige.
Hämtat 2019-01-27 från:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/nu-digitaliserar-vi-det-offentliga-sverige/

8.3 Lagtext
BBR - Boverket
Boverkets Byggregler, BBR, 2011. BFS 2011:6 med ändringar till och med 2018:4.
BBR 3:1222 i checklistan för tillgänglighet
BBR 3:122 i checklistan för tillgänglighet
BBR 3:143 i checklistan för tillgänglighet
BBR 3:52 bostadsutformning
BBR 3:146 bostadsutformning

Plan- och bygglagen - Sveriges Riksdag
PBL 8 kap. 1 §
44

PBL 8 kap. 13 §
PBL 9 kap. 2 §
PBL 9 kap. 21 §

Plan- och byggförordningen - Sveriges riksdag
3 kap. 1 och 17 §§ PBF bostadsutformning

Swedish Standards Institute
SS 91 42 21:2006 Byggnadsutformning - Bostäder - Invändiga mått

SS 637040:2016
planbestämmelser

Geografisk

information

-

Detaljplan

-

Applikationsschema

för

8.4 Examensarbeten
Axelsson, J. 2018. Automatisering av bygglovsansökningsprocessen: med stöd av BIM och
GIS. Examensarbete i geografisk informationsteknik.
Hämtat 2019-01-27 från:
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8954066&fileOId=8954089
Frida Glas. 2015.Checklistan - Ett effektivt verktyg för ett
tillgänglighetsarbete genom byggprocessen.
Hämtat 2019-01-27 från:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1020870/FULLTEXT02.pdf

enklare

och

säkrare

Touman, H. and Jassim, S. 2010. Building Information Modeling - Förstudie om hur BIM kan
effektivisera byggprocessen.
Hämtat 2019-01-27 från:
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1614832&fileOId=8961129

8.5 Vetenskapliga artiklar
Grilo, A. and Jardim-Goncalves, R. 2010. Value proposition on interoperability of BIM and
collaborative working environments. Automation in construction, 19(5), pp.522-530.
Staggs, K.P., Clarke Jr, C.J. and Huntington, J.C., Bull HN Information Systems Inc. 1984.
Method and apparatus for filling polygons displayed by a raster graphic system. U.S. Patent
4,481,594.

45

Badros, G.J., Tirtowidjojo, J.J., Marriott, K., Meyer, B., Portnoy, W. and Borning, A., 2001, April.
A constraint extension to scalable vector graphics. In Proceedings of the 10th international
conference on World Wide Web (pp. 489-498). ACM.
Azhar, S. 2011. Building information modeling (BIM): Trends, benefits, risks, and challenges for
the AEC industry. Leadership and management in engineering, 11(3), pp.241-252.
Richards, M., 2008. BEW M. Bew-Richards BIM Maturity Model.

8.6 Litteratur (böcker)
Onwuegbuzie, A. J., & Frels, R. 2016. Seven steps to a comprehensive literature review: A
multimodal and cultural approach. Sage.
Jacobsen, J. K. 1993. Intervju, konsten att lyssna och fråga. Studentlitteratur.
Ejvegård, R. 1993. Vetenskaplig metod. Studentlitteratur.
Adolfsson, K & Boberg, S. 2015. Detaljplanehandboken - Handbok för detaljplanering enligt
plan- och bygglagen, PBL. Andra upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik AB.

8.7 Intervju
Bygglovshandläggare & digitaliseringsansvarig på Luleå kommuns miljö- och
byggnadsförvaltning. 2018. Intervju 27 mars.

46

Bilagor
Bilaga I - Utformningskrav
Nedan listas utformningskrav för bostadsbyggnader enligt boverkets byggregler. Föreskrifterna
är direkt citerade från BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2018:4 med komplement
direkt citerade från olika dokument för Svenska Standard.
3:132 Allmänt
För småhus är tillgängligheten till byggnaden tillgodosedd, om det med enkla åtgärder i
efterhand går att på tomten ordna en ramp till entrén.
Allmänt råd
Utöver huvudentrén kan även andra entréer behöva göras tillgängliga och användbara, t.ex. i
situationer där terrängen eller placeringen av bostadskomplement gör att avståndet annars blir
för långt, se vidare avsnitt 3:23.
3:142 Entré- och kommunikationsutrymmen
Entré- och kommunikationsutrymmen ska ha tillräckligt manöverutrymme för rullstol och
utformas så att personer som använder rullstol kan förflytta sig utan hjälp.
Entré- och kommunikationsutrymmen ska där det är möjligt, utformas utan nivåskillnader. Där
nivåskillnader i kommunikationsutrymmen inte kan undvikas ska skillnaderna utjämnas med
ramp, hiss eller annan lyftanordning och trappa
Allmänt råd
Ett kommunikationsutrymme bör
a) ha en fri bredd på minst 1,30 meter, gäller dock inte trappor,
b) vid begränsade hinder, t.ex. pelare, ha en fri bredd på minst 0,80 meter,
För bostadslägenheter finns lämpliga mått på entré- och kommunikationsutrymmen i SS 91 42
21 (normalnivån). I publika lokaler bör ett kommunikationsutrymme särskiljas från möblerade
ytor med exempelvis belysning eller avvikande material.
SS 91 42 21
Passager som är 1 meter eller kortare bör ha minst 1,20 meter fri bredd.
3:1422 Ramper i byggnader
Ramper ska luta högst 1:12. (BFS 2013:14).
Allmänt råd
En ramp bör
a) ha minst 2 meter långa vilplan,
b) ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen,
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c) ha en total höjdskillnad på högst 1,0 meter,
d) ha en fri bredd på minst 1,3 meter,
3:143 Dörrar och portar
Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de medger passage med
rullstol och så att tillräckligt utrymme finns för att öppna och stänga dörren eller porten från
rullstolen. Även andra öppningar i förflyttningsvägar ska utformas så att de medger passage
med rullstol.
Allmänt råd
Det fria passagemåttet bör vara minst 0,80 meter, när dörren är uppställd i 90°, vid
a) entrédörrar,
b) hissdörrar,
c) korridordörrar som är placerade vinkelrätt mot korridorens längdriktning,
d) öppningar i förflyttningsvägar,
e) dörrar till hygienrum i publika lokaler som ska vara användbara för personer med nedsatt
rörelseförmåga,
f) dörrar till samlingslokaler, och
g) dörrar till bostadskomplement.
För dörrar i bostäder finns lämpliga passagemått och lämpliga mått på betjäningsareor i SS 91
42 21 (normalnivån).
SS 91 42 21
Innerdörrar bör ha ett fritt passagemått motsvarande 760 millimeter när dörren är uppställd i
90°.
3:144 Hissar och andra lyftanordningar
Då hissar eller andra lyftanordningar krävs för att bostäder, arbetslokaler och publika lokaler ska
vara tillgängliga och användbara ska minst en av dem rymma en person som använder rullstol
och en medhjälpare.
Ytterligare en personhiss ska finnas i byggnader som har fler än tio plan. (BFS 2013:14).
Allmänt råd
Vilka hissar och andra lyftanordningar som ska vara tillgängliga och användbara regleras i 3
kap. 4 och 18 §§, PBF.
Hissar som uppfyller kraven finns i SS-EN 81-70. Typ 2 (1,1 x 1,4 meter) och 3 (2,0 x 1,4 meter)
i SS-EN 81-70 uppfyller kraven på tillgängligt och användbart utrymme i hissen.
3:146 Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostäder i ett plan
Rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgängliga och användbara för personer med
nedsatt rörelseförmåga. För sådana terrasser som kompletterar tillgängliga och användbara
samt väl placerade balkonger är tillgängligheten och användbarheten tillgodosedd, om det med
enkla åtgärder i efterhand går att ordna en ramp.
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Minst dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum (inklusive rum för matlagning och
ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage med rullstol. Det ska finnas
tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från rullstolen.
Minst ett hygienrum ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt
rörelseförmåga och utformas så att det lätt kan ordnas plats för medhjälpare.

Krav på både utformning och tekniska egenskaper
3:132 Allmänt
Huvudentréer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska placeras och utformas så att
de är tillgängliga och användbara. Även övriga entréer till publika lokaler, arbetslokaler och
bostadshus ska vara tillgängliga och användbara om det behövs för att uppfylla kraven på
tillgänglighet och användbarhet. Tillgängliga entréer ska vara lätta att upptäcka.
3:142 Entré- och kommunikationsutrymmen
Entré- och kommunikationsutrymmen ska vara tillgängliga och användbara för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
3:1422 Ramper i byggnader
Ramper ska kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga.
3:143 Dörrar och portar
Roterdörrar ska kompletteras med en dörr som kan användas av personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga. (BFS 2013:14).
3:147 Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostadslägenheter i flera plan
Kraven i avsnitt 3:146 ska uppfyllas på hela entréplanet.
Allmänt råd
Regler om utformning av bostäder i flera plan finns i avsnitt 3:221. (BFS 2011:26).
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