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• FÖRORD TILL ANDRA UPPLAGAN
Arkitekt 2.0 - Guide för projekterande arkitekter är en handbok för arkitekter, arkitektstudenter
och andra yrkesgrupper så som projektledare, konstruktörer, kontrollansvariga m.fl. som
arbetar inom byggbranschen och främst med framställning av bygghandlingar.
I denna nya utgåva har samtliga kapitel setts över och uppdaterats utifrån de lagar och
regler som har förändrats sedan tidigare utgåva. Kapitlet om Planprocess och byggnadslov
samt avsnittet om Energi är helt reviderade. Avsnittet om lagerhantering har kompletterats
med lagerstruktur utifrån klassificeringssystemet CoClass. Avsnitten som behandlar
3D-modellering och BIM är utökade.
Huvudförfattare till Arkitekt 2.0 - Guide för projekterande arkitekter är Jenny Eringstam,
arkitekt SAR/MSA, byggnadsingenjör Forum arkitekter i Göteborg samt Nina Sandahl,
arkitekt SAR/MSA, Sajt Arkitektstudio i Växjö.
Arkitekt 2.0 - Guide för projekterande arkitekter är det självklara valet av handbok för dig
som vill skapa en helhetsbild av arkitektyrket och dess olika arbetsområden. Det är vår
förhoppning att boken kommer att läsas och användas av så väl studenten i sina första steg
mot en arkitektkarriär som av den mer erfarna arkitekten i det dagliga arbetet.
Juni 2018
Jenny Eringstam & Nina Sandahl

Eftersom lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och standarder revideras med jämna mellanrum
kan en handbok snabbt bli inaktuell. Om du vill vara säker på att du arbetar efter den senaste utgåvan
rekommenderar vi därför att alltid kontrollera så att uppgifterna du använder är aktuella.

HANDBOK_Kapitel_A_ORG_2.indd 17

2018-08-07 12:53:54

• INLEDNING
ARKITEKT – ETT KOMPLEXT YRKE
Arkitektyrket är på flera sätt ett komplext yrke som bygger på kunskap inom många olika
områden. Vi arkitekter förväntas kunna ”lite om mycket”. Dagligen behöver vi förhålla oss
till ett flertal lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som reglerar den byggda
miljön. Därtill behöver arkitekten ha förmågan att visualisera och presentera sina idéer på
ett övertygande och pedagogiskt sätt.

EN HANDBOK
Arkitekt 2.0 - Guide för projekterande arkitekter är tänkt som en praktisk handbok i det dagliga
arbetet. Boken innehåller en sammanfattning av de vanligast förekommande lagar, förordningar och standarder som reglerar byggbranschen samtidigt som den ger baskunskaper i
andra relevanta ämnesområden som en arkitekt behöver i sin yrkesroll, exempelvis grafisk
formgivning, byggfysik, byggteknik och konstruktionslära.
I boken finns dessutom en överblick över några vanligt förekommande datorprogram och
system för ritningshantering som en arkitekt kommer i kontakt med i sitt arbete.
Mycket av informationsinnehållet i denna handbok är hämtat från lagar, förordningar, föreskrifter, standarder och andra handböcker. Relevanta delar ur dessa författningar och råd är
i denna bok sammanfattade för att ge en god överblick.

BOKENS UPPLÄGG
Arkitekt 2.0 - Guide för projekterande arkitekter är inte tänkt att läsas från pärm till pärm utan
användas mer som ett uppslagsverk. Boken är indelad i fem större delar, A–E, genom flikmarkeringar. Varje del inleds med en ny flik i bokens högra kant. De fem delarna är indelade
i kapitel med en löpande numrering.
Del A – Övergripande beskriver byggprocessen i sin helhet och ger en bild av de ramar och
regelverk som finns att förhålla sig till i arkitektens vardag. Här behandlas också samhällets
krav på det som byggs.
Del B – På kontoret presenterar system för ritningshantering, ritningsregler och projektorganisation. Här finns också en introduktion i grafisk formgivning samt en enklare sammanställning av olika typer av datoriserade ritningsverktyg.
Del C – System och byggnadsdelar ger en översikt i ämnena byggfysik, byggteknik, konstruktion och dimensionering samt miljö och ekologi.
Del D – Bostadsutformning och funktion handlar om tillgänglighet, funktionskrav och användbarhet. Här finns ett flertal standarder och rekommenderade mått redovisade.
Del E – Lexikon innehåller en översikt över de arkitekturhistoriska epoker byggnadskonstens historia brukar delas in i. Här finns också standarder för areaberäkning samt ett bygglexikon.
På följande sida visas en uppställning av bokens olika delar och kapitel. Boken är uppbyggd
så att delar och kapitel kan läsas var för sig.
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INDELNING I DELAR OCH KAPITEL
De olika delarna och kapitlen:
A. ÖVERGRIPANDE
1 Byggprocessen
2 Lagar, förordningar och föreskrifter
3 Planer och ritningar
4 Planprocess och byggnadslov
5 Handlingar
B. PÅ KONTORET
6 Ritsätt och ritregler
7 Projektorganisation
8 Ritningshantering
9 Grafisk formgivning
10 2D-, 3D- och BIM-projektering
C. SYSTEM OCH BYGGNADSDELAR
11 Byggfysik
12 Byggteknik
13 Konstruktion och dimensionering
14 Mätteknik
15 Miljö och ekologi
D. BOSTADSUTFORMNING OCH FUNKTION
16 Tillgänglighet och användbarhet
E. LEXIKON
17 Arkitekturhistoria
18 Bygglexikon
19 Area
KÄLLOR OCH LÄSTIPS
SÖKINDEX
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HÄNVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR
[BBR 5] 		Hänvisar till lag, förordning, föreskrift, standard o.d. Informationen kan
vara direkt hämtad, kopplad till eller ett utdrag ur en lag, förordning föreskrift, standard e.d.
: Se Byggprocessen

Direkt hänvisning från sökregistret till avsnitt eller stycke i boken med likvärdigt innehåll eller hänvisning till extern fördjupning inom området.

: jfr Byggprocessen

Påpekande om något närliggande eller jämförbart.

Tumregel:

Tumregel syftar på en regel eller ett samband som gäller ungefärligen.

Kursiva ord		Kursiva ord i en löpande text visar att ämnet behandlas i denna bok. Sök
efter ordet i Sökindex längst bak i boken för att hitta till respektive ämne
och sida.
”Boktitel”

Citattecken runt kursiva ord i en löpande text anger titel på litteratur, d.v.s.
hänvisning till annan handbok, faktabok, råd e. d.

Tumregel:		
			

Grafisk markering för att framhäva
viss information som t.ex. en tumregel.

Grafisk markering för att framhäva viss information.
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Sid 24

Del A

1. BYGGPROCESSEN
Byggprocessen syftar till uppförande av enskilda byggnadsverk där aktörerna är organisationer eller enskilda personer. I bebyggelseprocessen är resultatet en samhällelig helhet, där byggnadsverk och verksamheter ingår som delar, t.ex. ett bostadsområde, ett sjukhusområde, en stadsdel eller en kommun.
Texterna i detta kapitel är hämtade ur boken ”Byggprocessen” av Uno Nordstrand, i vilken du kan fördjupa
dig mer inom området byggprocessen.

Ett byggprojekts olika skeden

1.1 Förstudie
Enligt PBL, plan- och bygglagen, är det kommunerna som ska planlägga användningen av mark
och vatten. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Ny
bebyggelse, främst i tätorter, samt samordnad förändring av befintlig bebyggelse regleras genom
detaljplaner. För begränsade områden utan detaljplan kan bebyggelseåtgärder regleras genom
områdesbestämmelser. Den som tänker starta ett
byggprojekt bör alltså ta reda på vilka planer kommunen har för den del av kommunen som berörs.
En anledning till att ett husbyggnadsprojekt påbörjas är att det uppstår ett behov av lämpliga
lokaler för en viss verksamhet.

Det är byggherren som inledningsvis initierar och
organiserar byggprojektet. Som regel behöver
byggherren redan från start hjälp av en projektledare som planerar och leder genomförandet av
projektet i samarbete med byggherren.

ANALYS OCH UTREDNING
Förstudien innebär att kartlägga förutsättningarna för ett eventuellt byggprojekt, att precisera
behovet av lokaler och att bedöma de ekonomiska
konsekvenserna av projektet. Målet är att fatta
beslut om att gå vidare med byggprojektet eller
inte. : Se även Utredningsskiss
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1.2 Projektering

Projekteringsskeden och resultat

PROGRAMSKEDE
De analyser och utredningar som gjordes i förstudien fördjupas, kompletteras och breddas.
Därefter sammanställer man resultatet av utredningarna i ett dokument som kallas program eller
byggnadsprogram.

med mera under den s.k. systemutformningen.
Resultatet visas på systemhandlingar. Slutligen
görs en detaljutformning av byggnaden, som nu
redovisas i beskrivningar och på ritningar i form av
bygghandlingar. : Se även Handlingar

PROJEKTERINGSSKEDE

Gestaltning (förslagshandlingsskede)

Projektering innebär att skapa ett byggnadsverk
som uppfyller byggherrens alla önskemål och
krav enligt byggnadsprogrammet och att redovisa
byggnaden eller anläggningen på ritningar och i
beskrivningar (som upprättas utifrån AMA).

Gestaltning innebär att föreslå olika alternativa
utformningar och att väga dem mot varandra. Målet med gestaltning är att komma fram till ett huvudalternativ, som man sedan arbetar vidare med
och utvecklar mer i detalj. Det är arkitekten som
har huvudansvaret för gestaltningen, men övriga
projektörer måste också delta i arbetet.

Projekteringen sköts av konsulter, främst arkitekten, samt byggnads-, vvs- och elkonstruktörer.
Ibland knyts även andra konsulter med specialkompetens som t.ex. köksutrustning, maskininstallation, inredning och trädgård.
Arkitektens arbete med att i samarbete med
övriga projektörer utforma byggnaden in- och
utvändigt kallas för gestaltning. Med utgångspunkt i byggprogrammet utformas byggnaden
i stort genom gestaltningen, som resulterar i s.k.
förslagsritningar/-handlingar. Därefter fastställs
bärande konstruktionssystem, installationssystem

Följande ska besvaras:
•

Var och hur ska byggnaden ligga på tomten?

•

Hur ska de yttre kommunikationerna anordnas, var ska entréerna ligga, hur ska byggnaden orienteras och anpassas till tomtens
typografi, omgivande natur samt befintlig
bebyggelse?

•

Hur får byggnadens inre kommunikationer
och samband mellan olika zoner en bra lösning utan att några ytor blir ”över”?
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Planlösningar för olika lokaler och utrymmen är
en omfattande arbetsuppgift. Man strävar efter
ändamålsenlig utformning i plan och höjd, men
samtidigt ska byggnadsvolymen utnyttjas maximalt och byggnadens yttre beaktas. Arkitekten
måste utforma byggnaden på ett sådant sätt att
det under den fortsatta projekteringen går att
finna lösningar på programmets krav på funktion,
miljö och förvaltning samt på övriga krav (d.v.s.
man behöver inte lösa allt i detta skede, men man
ska veta att det går att lösa).
: Se även Förslagshandlingar
Utredningsskisser
Genom att skissa på olika förslag i form av utredningsskisser och granska dem ur olika perspektiv
kan dåliga förslag sorteras bort. Metoden kräver ett nära samarbete mellan arkitekt, övriga
projektörer och byggherren. Arkitekten bearbetar
och omarbetar successivt och systematiskt skisserna, som åter granskas o.s.v. Så småningom kan
arkitekten sammanställa ett huvudalternativ för
hur byggnaden bör utformas. Resultatet redovisas
som en situationsplan över tomten, ritningar av
våningsplaner, fasader och viktiga sektioner.
Om byggherren vill ha en mer komplett redovisning görs även en beskrivning av förslaget och
eventuellt en tredimensionell modell i datorn som
kan generera perspektivritningar. Handlingarna
kallas förslagshandlingar och utgör underlag för
den fortsatta projekteringen.
: Se även Utredningsskiss, Förslagshandling
Systemutformning (systemskede)
Systemutformning innebär att utforma och fastställa byggnadens konstruktionssystem och de
olika installationssystemen på ett sådant sätt att
samtliga krav i byggnadsprogrammet uppfylls. Målet är att den egentliga produktbestämningen ska
vara avslutad efter systemskedet, därefter ska bara
detaljlösningar återstå. Systemlösningar för ljudoch brandkrav bör också fastställas innan detaljutformningen påbörjas. Projektets uppbyggnad ska
redovisas i systemhandlingar (huvudhandlingar).
Systemhandlingarna utgör underlag för resterande detaljutformning och för kontroll av projektets
tid- och kostnadsramar. Några av systemhandlingarna används också för bygglovsansökan.

Detaljutformning (bygghandlingsskede)
Detaljutformningen är det mest omfattande projekteringsskedet. All dimensionering av samtliga
byggnadskonstruktioner och installationskomponenter ska slutföras. Slutlig placering av dörrar,
sanitetsporslin, belysningsarmaturer etc. samt
slutliga val av material och byggnadsdetaljer gör
det möjligt att i detalj fastställa all måttsättning.
Utformning av synliga formytor, ytskikt på väggar,
golv och tak, fast inredning, färgsättning etc. ska
också fastställas.
Byggnadsprogrammets funktionskrav och andra
krav ska omsättas till tekniska lösningar som även
uppfyller krav från lagstiftning och föreskrifter,
främst BBR, Boverkets byggregler och EKS, europeiska konstruktionsstandarder.
För de varor som kommer att ingå i byggnaden
måste man kunna dokumentera materialinnehåll
och förhållanden om varornas framställning, användning och egenskaper som har betydelse ur
miljösynpunkt. Detta gör man med hjälp av byggvarudeklarationer.
Resultatet av detaljutformningen redovisas som
bygghandlingar i form av ritningar, beskrivningar,
förteckningar m.m. De ska vara utformade på ett
sådant sätt att entreprenörerna får all den information som behövs för att byggherrens krav ska
kunna uppfyllas under byggandet. Dessa handlingar ligger också till grund för entreprenörernas
kostnadsberäkning i samband med anbudsgivning.
För att kunna räkna fram ett anbudspris kompletteras bygghandlingarna med en administrativ del,
som kallas administrativa föreskrifter, AF. Den kallas
i dagligt tal även för AF-delen (av förfrågningsunderlaget). Dessa utformas med hjälp av boken AF
AMA, som ingår i AMA-systemet. Här framgår projektets anbudstid, färdigställandetid/byggtid, ersättningsform och entreprenadform. Dessa handlingar tillsammans kallas förfrågningsunderlag och
är de ”spelregler” som kommer att gälla för anbud
och genomförande av byggandet.
Vid en generalentreprenad ingår samtliga ritningar
och beskrivningar, d.v.s. vanligen mark-, arkitekt-,
konstruktions-, rör-, ventilations- och elritningar
och motsvarande beskrivningar. Förfrågningsunderlag för en ren byggnadsentreprenad (vid delad
entreprenad) innehåller endast A- och K-ritningar
samt byggnads- och rumsbeskrivning. I bägge fallen ingår också administrativa föreskrifter.
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UPPHANDLINGSSKEDE
En beställare av konsulttjänster måste dels välja
konsult, dels utforma avtalet om uppdraget. En
statlig eller kommunal beställare av konsulttjänster måste därvid följa reglerna i LOU, lagen om
offentlig upphandling. Det innebär att upphandlingar över vissa tröskelvärden måste följa vissa
EU-direktiv, medan förenklade regler gäller under
tröskelvärdena. För båda gäller dock bl.a. att vid
prövningen av anbud ska det anbud antas, som
har lägst anbudspris, eller det anbud som är det
ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till pris,
driftkostnad, funktion, miljöpåverkan m.m.
En privat beställare har friare händer, men det
finns i branschen fastställda ”spelregler” för samarbete och avtal mellan beställare och konsult. De
heter ABK, Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.
Upphandlingsformer
Konsulttjänster har traditionellt upphandlats som
förtroendeuppdrag; beställaren väljer då att samarbeta med sedan tidigare väl kända konsulter.
Man förhandlar då i huvudsak om uppdragets omfattning och om vilken ersättning som ska utgå för
konsultens arbete.
Upphandling i konkurrens; beställaren väljer ut
några konsulter som får lämna anbud i form av ett
fast pris för genomförandet av uppdraget.
När det gäller utredningsarbete, programarbete
och de första faserna av projekteringsarbete är det
emellertid svårt att i förväg beräkna kostnaderna.
Omfattningen av uppdraget måste alltså vara
mycket väl preciserat i ett förfrågningsunderlag,
som ska ligga till grund för varje konsults kostnadsberäkning och anbudspris.
Upphandling av entreprenader
Med upphandling menas att en köpare (”beställare”) köper eller på annat sätt anskaffar (t.ex. leasar,
hyr) en tjänst, en entreprenad eller varor och utrustning, d.v.s. ett avtal mellan två parter. Hur man
sluter avtal framgår av avtalslagen. Ett avtal består
av ett anbud i någon form och ett antagande svar
(accept). När statliga och kommunala myndigheter och företag upphandlar entreprenader måste
de följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Det
finns emellertid ingen lag med regler som är speciell för privata beställare av entreprenader. Däre-

mot har branschens parter utvecklat AB, Allmänna
bestämmelser, som detaljerat reglerar avtalsförhållandet.
: Se även Entreprenadsavtal
Kortfattat kan en entreprenadupphandling i konkurrens vanligen beskrivas på följande sätt (gäller
för utförandeentreprenader, där byggherren låtit
utföra färdiga bygghandlingar). Upphandlingen
inleds med att den blivande beställaren infordrar anbud, som ska grundas på ett förfrågnings
underlag. Efter det att anbudsgivarna med hjälp av
förfrågningsunderlaget fastställt entreprenadens
omfattning och villkor samt gjort en kostnadsberäkning (anbudskalkyl) lämnar de därefter sina
anbud. Ett anbud innehåller dels ett pris, dels vilka
förutsättningar detta pris bygger på. Efter prövning av anbuden väljer beställaren det mest förmånliga anbudet och beställer entreprenaden. I
och med att en anbudsgivare mottagit besked om
att anbudet antagits uppkommer ett avtal mellan
de två parterna beställare och entreprenör.
Anbudskalkyl (kostnadsberäkning)
Anbudskalkylering är ett exempel på kostnadsberäkning som görs i förväg, innan produktionen
påbörjats. I anbudskalkylen beräknar entreprenören primärt de direkta produktionskostnaderna.
Då utgår man från en mängdberäkning, som är en
uppmätning från ritningarna av hur stora mängder material som måste anskaffas och byggas in
i huset. Vidare beräknas projektets indirekta produktionskostnader, alla kostnader som uppstår i
samband med att den ”tillfälliga fabriken” etableras, sköts och underhålls under byggtiden samt
avvecklas när byggprojektet är klart. Även entreprenörens centrala administrationskostnader
måste läggas till. Slutligen bedöms hur stor vinst
man önskar eller tror sig kunna få från den aktuella arbetsplatsen. Summan utgör det anbudspris
man avger till den blivande beställaren, det vill
säga vilken intäkt man vill ha för att genomföra
produktionen.
Arbetsgång vid anbudsgivning:
•

Upprätta tid- och resursplan för anbudsarbetet

•

Studera noga förfrågningsunderlaget

•

Ta fram mängdförteckning

•

Besök den blivande arbetsplatsen
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