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Sammanfattning

Mitt examensarbete har utgått från företaget Tirsén och Aili arkitekter hos vilka jag upprättat en
bygglovsansökan för Axfood snabbgross i Luleå. Arbetet har inneburit nära samarbete med Arkitekt
Bengt Aili som varit ansvarig för projektet. 

Jag har arbetat uteslutande i programmet Archicad i rollen av byggnadsingenjör. Mitt uppdrag var
att skapa korrekta bygglovshandlingar utifrån de krav som ställs på dagens arbetsplatser. Jag har
jobbat enligt de standarder som finns och letat mig fram till svar via litteratur och hemsidor samt via
kontakt med senioringenjörer.  

De handlingar som jag tagit fram är idag stämplade och godkända av Luleå kommun. 
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1 Inledning

Bakgrund
Hur vi utnyttjar marken omkring påverkar samhället på en rad olika sätt. Hur vi bygger, var och
varför är frågor som måste besvaras innan de första spadtagen kan tas. En nybyggnad kan påverka
allt från djurliv till människans trafikvanor och samtliga ting måste tas i beaktande. Byggnader är
ämnade att finnas kvar under en lång tid och de förändringar man gör i en miljö måste kunna
fungera tillsammans med sin omgivning.
Många intressen ska samordnas vid nybyggnad. Kommunens syn på hur man vill att staden ska
utvecklas, lokal miljö och hållbar utveckling likväl som påverkan på närliggande grannar.
Kommunens jobb är att se till att byggherrens önskemål förenas med den vision man har från
stadsbyggnadskontoret. 
Bygglov måste ansökas om man ska bygga ut, bygga nytt alternativt ändra en befintlig fasads
utseende. Hantering av bygglov går under Plan och bygglagen (Boverket, 2011) och beslut fattas
utifrån de lagar och förordningar som finns angivna där. 

Förändringar inomhus kräver i regel inget bygglov om det inte påverkar bärande konstruktion. Det
vill säga att man i samband med ombyggnad måste flytta på bärande element inom hus eller
anläggning. 
Det som prövas i bygglov är i synnerhet hur en byggnad eller anläggning placeras samt hur
utformningen ser ut. Inom detaljplanerade områden kan exempelvis fasadfärg och förändringar i
belysningsförhållanden regleras av planen. 

När beslut tagits i byggnadsnämnden följs proceduren av byggsamråd och kontrollplaner vilka ska
hjälpa byggherren att se till att regler och lagar följs så att slutbevis så småningom kan utfärdas. 

Som en del av min utbildning HEX Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet ska ett
examensjobb på 7,5 HP upprättas. Jag har i mitt arbete utgått från företaget Tirsén och Aili
arkitekter hos vilka jag har upprättat handlingar för bygglovsansökan av Axfood Snabbgross i
Luleå.

Arbetet utfördes uteslutande i programmet Archicad 13 och de ritningar som tagits fram är idag
stämplade och godkända av byggnadsnämnden. Till min hjälp har jag haft arkitekt Bengt Aili som
har varit huvudansvarig för projektet.
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Frågeställning
Rapporten tar upp förfarandet vid ett upprättande av bygglovshandlingar och beskriver arbetsgång
samt vilka dokument och ritningar som i slutändan måste presenteras för byggnadsnämnden. 

Syfte
Denna rapport är ett examensarbete i programmet HEX Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska
universitet. Rapporten omfattar 7,5 HP och är ett obligatoriskt moment. 

Mål
Målet med detta examensarbete är att ge en tydlig bild över arbetsförfarandet på ett arkitektkontor
vid upprättande av handlingar för bygglovsansökan.
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2 Krav och regler

Underlag för projektstart
Vid projektstart samlas de inblandade för att gå igenom hur arbetet ska läggas upp samt se över om
det finns speciella rutiner eller önskemål från beställarens sida vilka måste beaktas eller följas. I det
aktuella projektet så har beställaren en egen arkitekt vilken har skissat på planer och därmed gett en
vägledande bild över vilka behov som måste tillgodoses vad det gäller ytor och utrymmen. 

Underlagen från Axfoods arkitekt levereras i DWG format tillsammans med nybyggnadskarta över
den berörda fastigheten. Efter att ha gått igenom de förutsättningar som råder så bestämmer vi oss
för att rita upp byggnaden i Archicad och utifrån de nya underlagen se över vilka förändringar som
kan behöva göras.

Specifika krav
Då Axfood snabbgross kommer vara en arbetsplats så ställs det specifika krav på exempelvis
utformningen av personalutrymmen, tillgänglighet och handikappanpassningar. Med hjälp av
riktlinjer från arbetsmiljöverket (AFS, 2009) så granskas berörda ytor och måttanpassas enligt
gällande föreskrifter. 

RWC
Vid utformning av toalett med handikappanpassning ställs det bland annat krav på utrymmets
minimimått. Standardmåtten är 2,2 x 2,2 meter och ger ett fria ytor vilka behövs för att kunna
använda rullstolen samt ha en medhjälpare tillgänglig. Dessa ytor får inte skäras eller innehålla
skrymmande objekt såsom pelare eller dylikt. 

Toalettstolen ska vara av golvmodell där sitthöjden inte får överstiga 48 cm. Armstöden ska vara
placerade 80 cm från färdigt golv med 60 cm mellanrum. 
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Personalutrymmen 
I matrum och personalutrymmen finns det inga specifika krav på storlek och utformning. Rummen
ska dock stå i proportion till antalet arbetstagare och får inte vara placerade i arbetsutrymmen. En
överslagsräkning av ytor ger tumregeln 1,2 m² golvyta per matplats (AFS, 2009). 
Det är viktigt att planera för fria ytor runt kök/pentry och i största möjliga mån förebygga en
korsande trafik över ytor avsedda för vask/spis. Toalett och duschutrymmen ska inte vara i direkt
anslutning till matrum utan ska placeras i avskiljande miljö ifrån ytor ämnade för måltider. 

Parkeringsytor
Vid planering av parkeringsytor bör man sträva efter att tillgodose den förväntande kundströmmen.
Parkeringsytor bör även finnas avsatta specifikt för personal och då i nära anslutning till
personalentrén. Måttet 2,5x5 meter är rekommenderat per parkeringsplats för en smidig hantering
av fordon. I de fall där det blir ett flertal rader av parkeringar så är rekommendationen att det bör
vara minst 6 meter emellan så att fordon fritt kan backa ut från sin position utan risk att köra på
parkerade bilar i bakomliggande fickor. 
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3 Planritningar Interiör

Butiksytor
Med DWG-underlag från Axfoods arkitekt så påbörjas arbetet med att ta fram planer för den
tilltänkta butiksbyggnaden. De ytor som avses för handel och kontor ritas enligt beställarens
önskemål utan behov av revidering. 

Funktionsutrymmen
Fortsättningsvis påbörjas arbetet med övriga utrymmen. Resterande oplanerad del uppgår till ca 460
m² och ska innehålla:

 Lageryta

 Lagerkyl

 Städ

 Frysrum

 Elcentral

 Personalrum

 Omklädningsrum

 Utrymme för kylteknik

 Fläktrum

För att få en bra och naturlig anslutning mellan butik och lagerytor så planeras dessa ytor in först. I
samma skede så tas entréer till lastbrygga i beaktande. Detta moment kräver ett granskande av
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nybyggnadskartan och den mark som är disponibel för byggande. Lastbryggan kommer sträcka sig
16 meter ut ifrån huskroppen och måste lämna utrymme för vändplatser. 

Fastigheten innehåller även ytor med underjordiska ledningar vilka inte får bebyggas. Med hjälp av
Archicad så roteras den ritade huskroppen över nybyggnadskartan tills dess att en godkänd position
utan konflikter erhålls. Lastbryggans position bestäms och utifrån detta beslut kan lagerytorna börja
ritas.

Lagret uppskattas disponera närmare 200 m² inklusive utrymme för lagerkyl. Ytor för städrum och
städvagnar planeras in med avsikt att ge det god tillgänglighet mot samtliga utrymmen. Utifrån att
ha bestämt lagrets position i förhållande till lastintag så återstår 260 m² yta vilken ska fördelas över
resterande rum. 
Fläktrummet vilket kommer ta en stor areal i besittning flyttas upp på entresol i förmån för
kyltekniksrum. Personalingång placeras på byggnadens sydvästra kortsida, i direkt anslutning till
personalrum och ytor avsedda för ombyte och dusch. Planlösningen uppfyller i och med dessa
justeringar de krav som ställs från arbetsmiljöverket.
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4 Planritningar exteriör

Parkeringar
Beställaren har angett att man vill ha en ca: 1000 m² parkeringsyta under tak och att det totala
antalet parkeringar ska uppgå till 108 stycken. Utifrån granskande av nybyggnadskarta och de
justeringar som skett i förmån för lastintag blev detta antal reviderat till totalt 89 parkeringar.
Parkeringarna dimensionerades enligt rekommendationen 5,5x2,5 meter, (Säkrare parkering, 2004)
och av de totalt 89 så är 36 stycken förlagda under skärmtak medan övriga ligger fördelade runt om
huskroppen.

  

Skärmtak
Initialt var skärmtaket planerat att utgå från husets nordvästra del. Detta förslag fick dock förkastas
då tillgängligheten till lastkaj och trafik av lastbilar försämrades avsevärt. Skärmtaket uppgår till
totalt 1000 m² inklusive den del som sträcker sig över entrézonen. Taket bärs upp av 28 stycken
pelare i fyra rader med ett mellanrum på 7,5 meter. 

Personalentré
Variationer i marknivåer gör att det blir en differens på 0,7 meter mellan FG1 och FM2 vid
personalingången. För att avhjälpa detta så konstrueras en ramp samt trappa till entrén. Rampen
dimensioneras enligt gällande standard med lutningen 1:12 samt ett med ett vilplan då rampens
totala längd överstiger 6 meter (Bygg klokt, 2009).

1 Färdigt golv
2 Färdigt mark 
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5 Fasader
Efter att planerna nått status godkänd så påbörjas färdigställande av fasadritningar. I detta skede är
det viktigt att ta fram handlingar som ger en tydlig bild över hur byggnaden kommer att se ut vid
färdigställande. Förhållanden mot plushöjder och lutningar i terräng ska framgå tillsammans med
övrig fasadpåverkan såsom skyltytor. 

Plushöjder 
Vid granskning av nybyggnadskartan så kan man se en tydlig variation i marknivåer på den berörda
fastigheten. I visst fall måste marken beredas för gjutning av platta medan den i andra fall,
exempelvis vid parkeringsytor, får behålla sin naturliga lutning. 

Högsta marknivå är +6,20 medan den lägsta ligger på +5,50. Lutningen ger en naturlig avrinning
och förhindrar att vattenansamlingar bildas på avsatta parkeringsytor. Höjdvariationen ger även ett
naturligt fall in mot byggnadens lastkaj vilket krävs för att av och pålastning ska kunne ske på ett
smidigt sätt. 

Skyltytor och fasadvariationer
De delar av fasaden som är ämnad för skyltning av något slag ska framgå i bygglovet och tydligt
anges på fasadritningar. Detsamma gäller eventuella variationer i fasadens beklädnad såsom trä
eller plåtpartier vilka  tydligt anges.
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Situationsplan
Som en del av bygglovsansökan så ska en situationsplan medfölja vilken ska beskriva de
förhållanden som kommer gälla efter det att byggnationen är klar. I planen redogörs för tilltänkta
specifika områden såsom grönytor och parkeringsplatser. Variation av material i marken märks upp
för att tydliggöra vad som ska vara gång respektive bilytor. Med hjälp av situationsplanen ska man
snabbt kunna skapa sig en tydlig bild över området och vad som kommer gälla efter att alla
förändringar är gjorda på den aktuella fastigheten.

Ritningar
När arkitekt och byggnadsingenjör är överens gällande projekteringen så påbörjas arbete att ta fram
handlingar enligt svensk standard, SIS3. Utifrån vad som ska visas på en ritning så tilldelas dessa ett
nummer. På så vis kan de som handlägger ärendet snabbt få en uppfattning om vad för typ av
ritning som hanteras. 

Olika ritningar kan täcka av samma område men innehålla varierade information. Undertak,
litterering eller brandcellsindelning är några exempel på sådana variationer. I det specifika projektet
tas bara översiktsritningar fram vilka ska visa planer och fasader. Dessa underlag räcker vid
ansökan om bygglov.  

3 Swedish standards institute
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Slutsats
Projekteringstiden för Kvarteret ödlan uppgick till dryga tre veckor exklusive väntetider på diverse
handlingar. Under denna tid har jag haft möjligheten att förvärva breda kunskaper inom just
byggprojektering. Jag har själv fått leta nödvändig information utifrån gällande lagar och
förordningar och på egen hand fått göra bedömningar och tolkningar vilka använts för justering
enligt byggnadstekniska normer. 

Kvarteret ödlan är ett förhållandevis litet projekt vilket passat bra för ett examensarbete på 7,5 HP.
Jag har haft tid för sökande av information och har kunnat utföra ett noggrant arbete i CAD-miljö.
Hela projektet utfördes i Archicad 13 vilket används som standardprogram hos Tirsén och Aili
arkitekter.  

Bygglovsansökan som lämnades in till Luleå kommun är idag stämplade och godkända.
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