Arbetsutskott Bygghandlingar – 2019-04-11
Mötesanteckningar BEAst Arbetsutskott Bygghandlingar
Följande företag var representerade: Arcona, Bluebeam, NCC, Peab, Skanska, Tikab och Veidekke.

1. Inledning arbetsutskott Bygghandlingar
a. Ordföranden, Ulf Larsson, gick igenom agendan för dagen.

2. Status och planer bland deltagarna för implementering av standarder
a. NCC, startar med namnrutan, termlistan och hänvisningar i handlingar på Hangar 5 Bromma.
b. Skanska, startar med Namnrutan samt Hänvisningar i handlingar på City Gate Göteborg.
c. Peab startar med Hänvisningar i handlingar på ett antal projekt i Eskilstuna.

3. Status
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Effektivare granskning 2.0
PDF Guidelines med exempel 2.0
Dokumentplattformar/API och termlista
Namnruta – SBUF-rapport
Mall CAD-system Namnruta – Anläggning
Mall CAD-system Namnruta – Byggnad
Hänvisningar i handlingar

Lanseras 2019-09-30
Lanseras 2019-09-30
Publicerad på BEAst.se
Slutrapport skickad till SBUF
Mallarna ej klara
Mallar i två format ej klara
Publicerad på BEAst.se

SBUF-rapporten namnruta, hänvisningar i handlingar, guider och mallar är publicerade på BEAst.se.
Beslut att skapa en förbättringsförslagsenkät på BEAst.se för att få in fler förslag och förbättringar.
Effektivare granskning och PDF Guidelines version 2.0 guider och utbildningsfilmer uppdateras
inför lanseringen den 30 september. Genomförandet och kommunikationsplan planeras på
kommande arbetsutskottmöte.

4. Förslag på nya ansökningar
a.
b.
c.
d.
e.
f.

AF-text och projekteringsanvisning med hänvisning till framtagna BEAst standarder
Hantering av dörrkort
Granskningshantering av 3D-modeller i samverkan med BIM Alliance
Förenklad kravställning på 3D-modeller i anbudsskede
Förvaltningsdokumentation
Statushantering av 3D-modeller i juridisk mening med BIM Alliance

5. Uppdatering i PDF Guidelines i version 2.0
a. Det beslutades att ta med två nya punkter i kommande BEAst PDF Guidelines 2.0.
En ny punkt 11 om att undvika lägesförflyttning på ritning och punkt 12 information om helplan.
b. SBUF-projektet implementeringen av PDF Guidelines med exempel startar samtidigt vid lansering
av version 2.0.

6. Kommunikationsplan
a. Upprättas vid kommande arbetsutskottsmöte för implementering av framtagna standarder.
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7. Namnrutan och avstämning med SIS
a. Har fått svar från SIS och de kommer att släppa en uppdaterad version av deras nuvarande
namnruta men kommer sedan att revidera utifrån gällande branschpraxis.
b. BEAst förtydligande SS32266 har tagits fram för att förtydliga definitioner av status och handling,
publiceras senare på BEAst.se.

8. Ändring av profilnamn för verktygslådan i Bluebeam och stöd för Mac
a. Togs beslut att i samband med version 2.0 ändra till ”BEAst - Granskning Projektering 2.0”.
b. Bluebeam kommer sluta utveckla Revu för Mac, de kommer dock ha kvar nuvarande version.
Bluebeam kommer att skapa en anvisning kring användande av verktygslådor i Mac.

9. Information och övrigt
a. SKL Sveriges kommuner och landsting spelar in en film om erfarenheterna med effektivare
granskning från byggprojekt med Nacka Kommun.
b. Jimmy Forsberg har varit London och medverkade i en dokumentär som B1M tar fram angående
framtagande av en engelsk PDF Guidelines och erfarenheterna från BEAst med att standardisera
granskningskommentarer i Sverige som en branschstandard. Denna dokumentär kommer att live
streamas den 8 maj från London med 200 inbjudna gäster.
c. Projektledare Marcus Bengtsson Tikab är tillgänglig för att ge stöd till förankring och
implementering av namnrutan och hänvisningar i handlingar inom nuvarande SBUF-projektbudget.
Avstämning på omfattning stäms av vid kommande arbetsutskottsmöte.

Övrigt och nästa möte
a.
b.

BEAst Årskonferens den 7 maj
Nästa möte den 25 jun kl 12-16
Fysiskt möte och kan även vara med på webb, se kallelse.
Bluebeam, Kistagången 12, plan 6.
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