
CERTIFIERAD SAKKUNNIG I TILLGÄNGLIGHET
Sweco har idag 12 certifierade sakkunniga av tillgänglighet som finns på våra 
kontor över hela landet. Vi är därmed det företag i Sverige som har flest sakkunniga
 som kan granska och kontrollera enligt PBL. Våra sakkunniguppdrag omfattar alla 
typer av byggnader.  

  

Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga är en aktuell fråga i alla projekt, från översiktlig 

planering till detaljutformning i byggnader och utemiljö. Vi gör också tillgänglighetsinventering håller utbildningar och 

arbetar med tillgänglighet i infrastrukturprojekt. Se också Våra erbjudanden/Arkitektur/Tillgänglighet.
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Våra certifierade sakkunniga
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Mejla oss på:
förnamn.efternam@sweco.se

Vad innebär en sakkunnig
granskning enligt PBLH
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Tillgängligheten granskas i två skeden i byggprocessen, dels i samband med

bygglovet om ett sådant ska lämnas in, dels i samband med detaljprojekteringen. I

bygglovet granskas utformningskraven och i projekteringsskedet de tekniska

egenskapskraven. Kommunen ansvarar för granskningen i bygglovskedet. Många

kommuner vill dock ha en bedömning från en sakkunnig även i detta skede. Krav på

att en certifierad sakkunnig ska utföra en granskning kan enlig lagstiftningen först

ställas i samband med att kontrollplanen tas fram och då är det granskning av de

tekniska egenskaperna som avses, dvs detaljutformningen.

Byggherren har ansvar för att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som han utför

eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som finns i Plan- och bygglagen

(PBL kap 10 § 5). Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till

att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i

startbeskedet. Av kontrollplanen ska det framgå i vilken omfattning kontrollen ska

utföras inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller av någon som

är certifierad sakkunnig. Egenkontrollerna utförs av de konsulter som projekterar

byggnaden. De har också ett ansvar för att bygglagstiftningen följs. Där kommunen

anser att det behövs en förstärk granskning kan man för vissa delar ställa krav på

sakkunnig granskning, bland annat när det gäller tillgänglighetskraven. Den

granskningen ska utföras av en certifierad sakkunnig. För ändringar som inte kräver

bygglov eller tekniskt samråd finns inget krav på kontrollplan eller sakkunnig

granskning. Byggherren ansvarar dock i alla fall för att ändringen utförs enligt de krav

som finns i PBL och BBR.

VAD INNEBÄR SAKKUNNIG GRANSKNING AV TILLGÄNGLIGHET ENLIGT PBL?

Musikhögskolan, Stockholm
Foto: Tim Meier
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VAD INNEBÄR SAKKUNNIG GRANSKNING AV TILLGÄNGLIGHET ENLIGT PBL?

För att säkerställa att de tekniska egenskapskraven uppfylls i projektet och att det

blir rätt på slutet behöver tillgängligheten granskas under detaljprojekteringsskedet,

till exempel förfrågningsunderlag, bygghandlingar och arbetsritningar mm.

Granskningen gäller inte enbart A-handlingen utan även L-handling,

brandskyddsbeskrivning och även vissa el- och vs-handlingar. För att alla i

projekteringen och i produktionen ska veta vilka tillgänglighetskrav som kommer att

besiktigas och granskas inför slutbesked behöver en projektanpassad

tillgänglighetsbeskrivning tas fram. Det är också viktigt för ett bra slutresultat med

ringa anmärkningar att bra granskningsrutiner finns i projektet. Ett bra hjälpmedel för

detta är Bluebeam där granskningspaket kan skickas till alla berörda och där allas

kommentarer samlas på ett ställe.

För att kunna göra en riktig bedömning som sakkunnig behöver man tillgång till

kontrollplanen, bygglovsbeslutet, protokoll från det tekniska samrådet, startbesked

och eventuella interimistiska slutbesked. Viktig information kan finnas i dessa

handlingar som påverkar granskningen. I kontrollplanen ska det framgå att det är

kapitel 3 och delar av kapitel 8 som granskningen avser, dvs de kapitel i BBR som

berör tillgänglighet och säkerhet.

För att byggherren ska kunna få ett slutbesked och byggnaden ska kunna tas i bruk

behövs bland annat ett utlåtande där det framgår att PBL:s krav på tillgänglighet är

uppfyllda. Byggherren har ansvar för att samtliga byggåtgärder fram till

slutbesiktningen uppfyller de tekniska egenskapskraven i PBL.

Musikhögskolan, Stockholm
Foto: Tim Meier
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VAD INNEBÄR SAKKUNNIG GRANSKNING AV TILLGÄNGLIGHET ENLIGT PBL?

Det innebär att åtgärder som hyresgästen ansvarar för även ska utföras på ett

tillgängligt och användbart sätt för personer med nedsatt rörelse- och

orienteringsförmåga. Hyresgästens åtgärder behöver också besiktigas inför

slutbeskedet, antingen av byggherrens sakkunniga i tillgänglighet eller också någon

sakkunnig som hyresgästen anlitar.

Det finns ganska få undantag från tillgänglighetskraven i PBL. Ett av undantagen är

att kravet på tillgänglighet och användbarhet inte gäller i en arbetslokal, om det är

obefogat med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för. I

förarbetena till PBL avses arbetsplatser med servicepersonal, typ installatörer samt

tung industri. Kravet på tillgänglighet i arbetslokaler är hårt ställt i lagstiftningen och

det är många verksamheter som man kanske inte tror kan fungera men som gör det.

Om det finns kontorsarbetslokaler på sådana arbetsplats ska dock dessa alltid vara

tillgängliga. Bedömningen om det finns lokaler som inte behöver vara tillgängliga

behöver göras i tidigt skede i projektet i samråd mellan sakkunnig och verksamheten.

I mer komplexa projekt kan det också vara bra att ta fram tillgänglighetsplaner som

redovisar vilka ytor som ska vara tillgängliga och vilka som inte behöver vara det.

Vilka ytor som är publika kan också redovisas på dessa planer. Det brukar vara ett bra

underlag i projekteringen inte minst när det gäller beslagning av dörrar

Norrtälje Tingsrätt
Foto: Tim Meier


