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Välkommen till onsdagsfrukost med BIM!

• Första onsdagen i varje månad

• Klart i god tid innan kl. 9

• Mingla, träffa BIM-kollegor, 

lyssna på ett spännande tema

• 3 oktober – Granskning av handlingar 

och modeller, två aktuella projekt, 

Stockholm

• 7 november – Resan mot det digitala 

fastighetsbolaget, Stockholm

• 12 december – troligen Luleå



Fler möten under hösten …

• 24 okt – Teknisk frukost, 
Informationsleveranser 
Drottninggatan 33, Sthlm

• 13 nov – Digitaliseringsdagen för 
installatörer , Sthlm

• 21 nov – Teknisk frukost – Det 
senaste om internationell 
standardisering
Drottninggatan 33, Sthlm

• 15 nov – WS, Så använder du 
CoClass och IFC i praktiken
WSP, Göteborg

• 27 nov – CoClass användardag

• 28-29 nov – Smarta Städer, 
Kistamässan, Sthlm

• 4 dec – BIM Akademin – BIM 
grunder i Sverige



Nästa års stora konferens – 19-20 mars

Snart öppnar anmälan!

• BIM Alliance 

• Sveriges Stadsbyggare

• Geoforum Sverige

• Kartografiska sällskapet

• Samhällsbyggarna



Tre övergripande ämnen



Agenda

• Aktuellt från BIM Alliance

Olle Samuelson

• Effektivare granskning av handlingar

Ulf Larsson, NCC/BEAst och Anna Åqvist, NCC

• (Ännu effektivare?) granskning av modeller

Rogier Jongeling, PlanB/BIM Alliance 

• Diskussion och frågor



Effektivare granskning av handlingar
Standard för enklare hantering av granskningskommentarer   

Ulf Larsson
Chef operativt stöd NCC Building Sweden
Styrelseordförande BEAst

Anna Åqvist 
Projekteringsledare NCC Building Sweden





Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard

Byggbranschens förening för bättre
samhällsbyggande med hjälp av BIM

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, 
organisation för forskning och utveckling

Byggentreprenörer, 
leverantörer

Byggherrar, projektörer, 
systemleverantörer

Sveriges Byggindustrier, 
Byggnads, Ledarna, Seko,  
Installatörsföretagen



• BEAst Peter Fredholm

• NCC Ulf Larsson, Jörgen Mann
Björn Beskow, Maria Dahlberg

• Skanska Jimmy Forsberg, Emil Hagman

• Veidekke Torbjörn Olsson, Mattias Nilsson

• PEAB Göran Grothe, Linnea Lepisto

• JM Mikael Björn, Jonas Nilsson

• Bluebeam Christian Gren

• Trafikverket Henrik Franzen

• BIM Alliance/Sweco/SIS Kurt Löwnertz

• Locum/Tikab Marcus Bengtsson

• Procensor Nicklas Jannesson



8.3.6 Konstruktions- och utvecklingsändringar

Organisationen ska identifiera, granska samt styra och 
kontrollera ändringar som görs under eller efter konstruktion 
och utveckling av produkter och tjänster. Detta ska ske i den 
omfattning som är nödvändig för att säkerställa att 
överensstämmelse med kraven inte påverkas negativt.

Organisationen ska bevara dokumenterad information om:

a) konstruktions- och utvecklingsändringar; 

b) granskningsresultat; 

c) godkännande av ändringar; 

d) åtgärder som vidtagits för att förebygga oönskade effekter.

Uppfyller ISO 9001:2015



Effektivare granskning 

Har tagits fram:

• Övergripande granskningsprocess 

• Statushantering granskningskommentarer

- Gransknings-PM 

- Granskningssammanfattning

- PDF Guidelines

- Markeringsverktyg granskningskommentarer

- Samverka och granska i realtid med stöd av        
Bluebeam Revu Studio Session



ABK och 
projekteringsanvisning

Startmöte projektering

Leverans enligt 
PDF Guidelines

Gransknings-PM och 
granskningspaket 

Projekteringsledare

Projektören

Produktion och 
specialister

Kund och kundens 
ombud

Gemensam granskningsprocess 

Projekteringsledaren 
kallar till möte

Beslut gransknings-
kommentarer

Projektör inarbetar 
åtgärder i handlingen

Projekteringsledaren 
godkänner för 
distribution

Projekteringsledaren 
avslutar granskningen 

Gransknings-
sammanfattningen
skapas och bifogas

- Nya kommentarer (ROSA)

- Avvisad (GRÅ)

- Ska åtgärdas (RÖD) - Har åtgärdats (GUL)

- Godkänd (GRÖN)- Ny granskning (ORANGE)- Alla kan svara på kommentarer

Granskningsperiod Granskningsmöte Inarbetar ändringarFörbereda granskning Avslutar granskning



Statushantering av granskningskommentarer

Status Betydelse Färg Färgkod

Ny kommentar Ny kommentar har skapats av granskare Rosa

Avvisad Avvisad av ansvarig projekteringsledare, ska ej åtgärdas Mörkgrå

Ska åtgärdas Ska åtgärdas av ansvarig konsult Röd

Har åtgärdats Har åtgärdats av ansvarig konsult Gul

Ny granskning Krav på ny granskningsgenomgång Orange

Godkänd Godkänd av ansvarig projekteringsledare Grön



Granskning i 
realtid med  
Bluebeam Revu
Studio Session

Granskning GH SH

Deltagare

Granskningspaket per teknikområde



A-Smista bilhall-granskning GH
Kombinerad fil med flera dokument

Gransknings-PM med stämplar

Handlingsförteckning

Markeringssammanfattning med 
status, kommentarer och svar

Handlingar för granskning med 
markeringar och status

Granskningspaket
per teknikområde



Granskningskommentar och status

Ändra status i markeringslistan

Gemensam
profil för 
granskning

Profil med markeringsverktyg



Statushantering av granskningskommentarer



Guider på externa hemsidan
Enkelt och tillgängligt för alla i branschen



Goda exempel



Spridning inom branschen



Konkurrensfördelar?

• Enklare att implementera i branschen

• Betydligt mindre administration

• Förenklar samverkan och mindre missförstånd 
mellan alla deltagare att säkerställa produkten



Ulf Larsson, ulf@ncc.se
Chef operativt stöd NCC Building Sweden
Styrelseordförande BEAst 

Anna Åqvist
Projekteringsledare NCC Building Sweden

Christian Gren
Bluebeam, VD

BEAst, www.beast.se
LinkedIn – pågående projekt och lansering

Frågestund



• Fakturautskottet

• Tekniska utskottet

• Logistikutskottet

• Anläggningsutskottet

• Bygghandlingar (beslut och under bildande) 
- Effektivare granskning Version 1.0
- PDF Guidelines Version 1.0
- Dokumentplattformar och termlista Version 0.9 pågående projekt
- Namnruta i handlingar Version 0.5 pågående projekt
- Hänvisningar i handlingar Version 0.5 pågående projekt

BEAst – Förvaltning av standarder





Granskningsstandard för objektmodeller
Håkan Norberg

Rogier Jongeling

Ny

Kommentar

Ska

Åtgärdas

Avvisad

Har

Åtgärdats

Ny

Granskning

Godkänd



BAKGRUND

• BEAst Granskningsstandard

‒ Granskningsprocess för handlingar i PDF

‒ Stödjer granskning av objektmodeller men beskrivs ej

• Vanligt med samordning av objektmodeller under projektering, men ej under 
granskningsförfarandet

• Nyttja erfarenheter från samordning och BEAst Granskningsstandard →
Granskningsstandard för objektmodeller



SYFTE

• Standardisera granskningsprocessen för objektmodeller

‒ Nyttja standarder för befintliga begrepp och datamodeller

• Effektivisera granskningsförfarandet

‒ Kortare ledtider och minimera tid för granskningsmöten

• Ökad kvalité av levererad information

‒ Fråga modeller istället för att enbart visuellt granska



MÅL

• Direkt tillämpbart

• Flytta en del av PDF-granskning till objektmodeller

• Höja statusen på objektinformation jämfört med geometrier

• Avdramatisera nyttjande av objektmodeller

• Ej beroende av valt systemstöd



AVGRÄNSNINGAR

• Beskriver enbart granskningsförfarandet

‒ Ej föregående samordningsprocess och dess ”arv”

‒ Ej föregående leveransprocess

• Exkluderar kravställning av informationsnivå på objekt

• Tar inte hänsyn till delmängder av modell som informationsleverans

• Tar inte hänsyn till typ av leverans som granskas

‒ Ex. systemhandling, förfrågningsunderlag, bygghandling

• Tar inte hänsyn till entreprenadform



GENOMFÖRANDE

• Utgått från BEAst Granskningsstandard

• Teoretisk referensram

• Studerat genomförda granskningsförfaranden

• Förslag (Det som presenteras här idag)

• Workshop

• Remiss

• Resultat - Publiceras på Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata
(http://nrb.sbplatform.se)

• Tillämpningsanvisningar för specifika systemstöd lämnar vi för utveckling inom 
Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata

http://nrb.sbplatform.se/


RESULTAT
Granskningsprocess

ISO 16739:2013
(IFC)

ftSS 32209
(Handlingar och 
granskningssteg)

Statusmarkering för 
granskningskommentarer



RESULTAT

1. Två Begreppsdefinitioner

‒ Livscykelsteg för ärenden (BEAst)

‒ Livscykelsteg för modeller (ftSS 32209)

2. Två dataformat

‒ IFC - Objektgeometri och information

‒ BCF - Objektorienterad ärendehantering

3. En granskningsprocess (baserad på BEAst)



LIVSCYKELSTEG FÖR ÄRENDEN

Ny

Kommentar

Ska

Åtgärdas

Avvisad

Har

Åtgärdats

Ny

Granskning

Godkänd

Status Beskrivning Kulör 

Ny kommentar Ny kommentar har skapats av granskare. Rosa 
RGB 255.102.153 

Avvisad Avvisad av ansvarig projekteringsledare, ska ej 
åtgärdas. 

Mörkgrå 
RGB 127.127.127 

Ska åtgärdas Ska åtgärdas av ansvarig konsult. Röd 
RGB 255.255.255 

Har åtgärdats Har åtgärdats av ansvarig konsult. Gul 
RGB 255.255.0 

Ny granskning Krav på ny granskningsgenomgång. Orange 
RGB 255.192.0 

Godkänd Godkänd av ansvarig projekteringsledare Grön 
RGB 0.176.80 

 



LIVSCYKELSTEG FÖR MODELLER
Kod Benämning Förklaring 

FI För information Dokumentet specificerar inte det som ska 
kalkyleras, offereras eller byggas men innehåller 

”sidoinformation” av intresse. a 

PR Preliminär Dokumentet är under färdigställande och inte klart 
för granskning, men kan distribueras till annan part 

för kännedom. a 

R- För granskning Dokumentet är överlämnat av författaren för 

granskning av sakinnehållet. b 

G1 Godkänd Dokumentets innehåll är godkänt.c, d 

a Observera skillnaden mellan för information och preliminär. 

b Granskning kan göras både internt och externt, till exempel av 

beställare. 

c Observera att godkännande alltid görs av ansvarig part (ägare). 
Eventuellt externt godkännande eller fastställande – av beställare, myndighet eller 

annan – redovisas separat, till exempel i en anpassad namnruta. 

d Ändamålet med användningen ska anges med hänvisning till 

leverans eller som separat metadata. 

 

Kod Benämning Förklaring 

UA Under arbete Dokumentet är under arbete och inte klart för 

distribution till annan part. 

K- För kommentarer Dokumentet är överlämnat för informella 

kommentarer. 

K1 Kommenterat Dokumentet är kommenterat. a 

R1 Granskat Dokumentet är granskat utan kommentarer. 

R2 Granskat med 

kommentarer 
Dokumentet är granskat med kommentarer. a 

R3 Oberoende granskat Dokumentet är granskat av oberoende part.utan 

kommentarer  

R4 Oberoende granskat 

med kommentar 

Dokumentet är granskat av oberoende part. med 

kommentarer a  

G- För godkännande Dokumentet är överlämnat för godkännande. 

G2 Godkänd med 

kommentarer 
Dokumentet är godkänt med kommentarer. a 

G3 Ej godkänd Dokumentet är ej godkänt. 

GB Beräkning/ 

konstruktion 

Dokumentet är godkänt för användning i 

beräkning/konstruktion. 

GK Kalkyl Dokumentet är godkänt för användning i kalkyl. 

GF Förfrågningsunderlag Dokumentet är godkänt för användning i 

förfrågningsunderlag. 

GT Kontrakt Dokumentet är godkänt för användning i 

kontrakt. 

F- För fastställelse Dokumentet är överlämnat för fastställelse. b, c 

FX Fastställd Dokumentet är fastställt för angivet syfte. b, c 

EG Ej giltigt Dokumentet har upphört att vara giltigt. 

ER Ersatt Dokumentet är ersatt. d 

a Kommentarerna anges i särskilt metadata, direkt eller som 

referens till annat dokument. 

b Fastställande bör reserveras för beslut av myndighet, till exempel 

fastställande av juridiskt plandokument. 

c Ändamålet med användningen ska anges med hänvisning till 

leverans eller som separat metadata. 

d Det ersättande dokumentet anges som separat metadata. 

 

ftSS 32209
(Handlingar och 
granskningssteg)

UA

Under Arbete

R-

För Granskning

R1

Granskad

R2

Granskad med 

kommentarer

G-

För Godkännande

Ny Granskning

G1

Godkänd

Ärende-

status?

Har Åtgärdats

Avvisad



IFC - OBJETKGEOMETRI OCH INFORMAITON

• Neutralt

• Öppet

• Brett stöds bland 
programvaror

• Underlättar 
kravställning av 
informationsnivå

PropertySet
med Attribut



BCF - OBJEKTORIENTERAD ÄRENDEHANTERING

• Neutralt

• Öppet

• Brett stöds bland 
programvaror

• Stödjer 
ärendehantering

Bild

Ansvarig

Tidpunkt

Kommunikatio
n



BCF - ATTRIBUT

Attribut Beskrivning

GUID Globalt unik identifierare för ärendet. (Obligatoriskt)

TopicType Ärendetyp enligt gällande värdelista.

TopicStatus Ärendestatus enligt gällande värdelista.

ReferenceLink Referens till information som kan länkas till ämnet.

Title Ämnets titel. (Obligatoriskt)

Priority Ämnets prioritet enligt gällande värdelista.

Index Ordningsnummer för att sortera ämnen.

Labels Etiketter för att gruppera ämnen enligt gällande värdelista.

CreationDate Datum när ämnet skapades. (Obligatoriskt)

CreationAuthor Identifikation på den användare som skapat ämnet. (Obligatoriskt)

ModifiedDate Datum för när ämnet senast ändrades.

ModifiedAuthor Identifikation på den användare som senast ändrat ämnet.

DueDate Datum när ämnets ärende måste vara löst.

AssignedTo Identifikation på den användare som tilldelats ämnet enligt gällande 

värdelista.

Description Beskrivning av ämnets innehåll.

Stage Skede som ämnet tillhör enligt gällande värdelista.

Metadata Beskrivning

Date Datum när kommentaren skapade. (Obligatoriskt)

Author Identifikation på den användare som skapat kommentaren. 

(Obligatoriskt)

Comment Kommentarstext. (Obligatoriskt)

Viewpoint Referens till vypunktens GUID.

ModifiedDate Datum för när kommentaren senast ändrades.

ModifiedAuth

or

Identifikation på den användare som senast ändrat ämnet.

ÄRENDE: KOMMENTAR:



BCF - EXEMPEL ÄRENDE



BCF - KOMMUNIKATION



EXEMPEL SYSTEMSTÖD

Tillämpningsanvisningar 
för specifika systemstöd



GRANSKNINGSPROCESS
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granskning

Ny kommentar

Sammanställ

grankningsresultat

Genomför
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status?

Ska
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Revidera

handling(ar)
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Ny granskning

Godkänd
Godkänn och 

avsluta granskning

Godkänd(a)

handling(ar)

Avvisad



Kontakt

Håkan Norberg

hakan.norberg@planbab.com

+46 (0)70 325 35 45

Stora Nygatan 29

411 08 GÖTEBORG

www.planbab.com
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