BEAst Arbetsutskott Bygghandlingar_Mötesanteckningar_nr1_2019-02-14
Deltagare: Ulf Larsson, Linnéa Lepistö, Jimmy Forsberg, Marcus Bengtsson, Mathias Nilsson,
Jonas Nilsson, Thorbjörn Ohlsson
Deltagande förtag: Arcona, Bluebeam, JM, NCC, Peab, Skanska, Tikab och Veidekke.

1. Inledning arbetsutskott Bygghandlingar
a. Ordföranden, Ulf Larsson och vice ordförande Linnéa Lepistö, hälsade deltagarna
välkomna till det första mötet i nya BEAst arbetsutskott Bygghandlingar.
b. Ordföranden berättade om syftet med arbetsutskottet vilket är att förvalta framtagna
anvisningar men också ta fram nya projekt på nya områden inom arbetsbeskrivningen.
c. Samarbetet i arbetsutskottet sker i ett neutralt forum där priser ej diskuteras,
kartellbildning ej förekommer och där programvaror ej premieras utan fritt för alla att
tillämpa. Detta finns att hitta i Regelverk för samarbete som vi följer till fullo.
Komplettering till mötet; eventuella prispengar för väl genomförda projekt tillfaller BEAst
och inte enskilda projektdeltagare.

2. Status och planer bland deltagarna för implementering av standarder
a. Samtliga deltagares företag i arbetsutskottet har börjat implementering BEAst
Granskning Projektering och BEAst PDF Guidelines.
b. NCC, Skanska och PEAB har BEAst utbildningsfilmer och guider tillgängligt på respektive
hemsida för externa deltagare.

3. Nu övergår SBUF-projekten till förvaltning och stöd till fortsatt
spridning och implementering
a. Förvaltningen kommer att ha arbetsmöten (AM) för löpande arbeten och
arbetsgruppsmöten (AG) i form av arbetsutskottsmöten.
b. Förslag på tidplan och planering av olika aktiviteter och fokusområden för spridning och
implementering tas fram till kommande arbetsutskottmöte.
Planering och samordning beslutas på kommande arbetsutskottsmöte, fokus i närtid är
främsta att redovisa framtaget material från SBUF-projekten på BEAst hemsida.

4. Status på följande delar:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

BEAst Granskning Projektering v2.0
BEAst PDF Guidelines med exempel v2.0
Dokumentplattformar/API och termlista
Slutrapport SBUF-nr 13507
Namnruta – Anläggning
Namnruta – Byggnad
Hänvisningar i handlingar
PDF Guidelines implementering

Kvarstår att uppdatera webbguider + guider
Kvarstår att uppdatera webbguider + guider
Projekt avslutad
Redovisas till SBUF 2019-02-15
Beslut på kommande arbetsutskottmöte
Klar för publicering, mallarna i CAD-systemen klar Q1
Klar för publicering
SBUF-projekt 13506 planeras på nästa möte

När slutrapporten SBUF 13507 är redovisad till SBUF publiceras framtaget material på BEAst.se.

a.
b.
c.
d.

Namnändringar för att förenkla hänvisningar i AF-delen, projekterings- och BIM-anvisningar
samt tillsvidare på svenska, eventuell översättning på vissa delar till engelska blir eget projekt:
Bygghandlingar standarder och guider samlas under BEAst Document
Granskning ändras till BEAst Granskning Projektering
PDF Guidelines med exempel ändras till BEAst PDF Guidelines
Hänvisningar i handlingar till BEAst Hänvisningar i handlingar

5. Fokus på mötet
a. Till kommande arbetsutskottmöte ta fram en sammanställning på aktuella
systemleverantörer för att informera om BEAsts standarder bygghandlingar.
b. Slutrapport SBUF-nr 13 507 för Ritramar, namnruta och metadata behandlades och justerades.
c. Samtliga deltagare tar in synpunkter från respektive företags anläggningsblock på BEAst
Namnruta – Anläggning, beslut tas på nästa arbetsutskottsmöte
d. Namnsättning under samlingsnamnet BEAst Documents tillsvidare på svenska för ha med
hänvisning i text AF-delen, projekterings- och BIM-anvisningar.
e. Marcus Bengtsson blir kontaktperson mellan arbetsutskottsgruppen och SIS för att
SIS/BH90 ska synka deras standarder med BEAst standarder. Återkoppling sker till
kommande arbetsutskottmöte
f. Marcus Bengtsson fortsatt stöd vid introduktion till respektive deltagande företag om nya
namnrutan och termlista med metadata, planering och uppdragsbekräftelse inom SBUFprojektets budget upprättas på kommande arbetsutskottmöte.
g. Externa möten läggs upp på Teams med information om var, när och hur.
h. Löpande återkoppling och information för spridning sker via Linkedin och BEAst nyhetsbrev.
i. Inplanerat informationsmöte med SKL Sveriges kommuner och landsting den 10 april.
j. Övergången mellan v1.0 och v2.0 på Effektivare Granskning kommer överlappas ett tag och
manuell implementering behövs tills det att samtliga gått över till Bluebeam 2019 där v2.0
kommer att ligga inbäddad. Ta fram förslag på guider och utbildningsmaterial till
kommande arbetsskottmöte genom AM.
k. Beslut om eventuell profil och informationsmaterial för BEAst Granskning Projektering och
PDF Guidelines på engelska tas på kommande arbetsutskottmöte.
l. Ulf Larsson tar kontakt med Symetri om samverkan för spridning och implementering av
framtaget material genom webinar och frukostmöte etc. Återkopplar på kommande
arbetsskottsmöte.

6. Förslag på nya ansökningar till SBUF
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Förvaltningsdokumentation
Rumsförteckningar
Helplaner
Dörrkort
Statushantering av 3D-modeller
Förenklad kravställning på 3D-modeller i anbudsskede
Fokus in närtid är i första hand att sprida och implementera det som är framtaget innan nya
initiativ och SBUF-projekt startas.

7. Övrigt och kommande möten
a. Informationsmöte hos SKL Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL Nätverksträff Branschdagar den 10 april
b. Nästa arbetsskottsmöte den 11 april, kl 10-16 Skanska HK, se kallelse via outlook
c. BEAst Årskonferens den 7 maj.
Artikel om BEAst nya arbetsutskottsmöte Bygghandlingar och framtagna standarder i
tidningen Byggindustrin skickas till alla deltagare när den är publicerad, preliminärt vecka 9.
Solna 14 februari
Ulf Larsson
NCC Building Sweden

Linnéa Lepistö
Peab Sverige

