Arbetsutskott Bygghandlingar – 2019-06-25
Mötesanteckningar
Följande företag var representerade: Arcona, Bluebeam, NCC, Peab, Skanska, Tikab och Veidekke.

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

2. Status pågående aktiviteter och information på mötet
a. Genomgång av förändringar inför lansering, Effektivare granskning 2.0 och PDF Guidelines 2.0
b. Styrelsen i BEAst gav Bluebeam har godkänt att använda namnet BEAst i profilen för
markeringsverktyg som är framtagen av arbetsgruppen inom BEAst Bygghandlingar.
c. Ny lag den 1 april hur dokument ska lagras i molntjänster med myndigheter.
d. Ett första möte har hållits med Rogier Jongeling och BIM Alliance kring samarbete med BEAst.
e. Locum är nu medlemmar i BEAst och planerar att implementera effektivare granskning.
f. Flera som efterfrågar en engelsk version av guider, mallar och profiler med markeringsverktyg.
g. Webinarium kommer under hösten att göras i samverkan mellan BEAst och Symetri.
h. Sweco Sverige har utsett intern projektledare för implementering av Effektivare granskning.
i. Dalux Box tillämpar BEAst statushantering av granskningskommentarer.
j. BEAst Namnruta mall Byggnad för ArchiCAD och Tekla är inte klara och samtliga för BEAst
Namnruta Anläggning är inte klara. Ulf Larsson och Marcus Bengtson tar kontakt med
respektive systemleverantör för att påskynda framtagandet.
k. Tommy Axelsten från Symetri presenterade under mötets Chaos desktop och Congeria.
Systemstöden är konfigurerade med BEAst mallar för namnruta med termlista för
metadata i Chaos desktop för Revit, AutoCad och Microstation.

3. Status på kommande lansering:
a. BEAst Effektivare granskning 2.0
b. BEAst PDF Guidelines 2.0

Lanseras 2019-09-30
Lanseras 2019-09-30

Uppdaterade guider och webbfilmer presenteras på kommande arbetsutskottmöte 2019-09-20
inför lansering och implementering som startar 2019-09-30.
Kommunikationsplan och fördelning av deltagande vid presentationer och webinarer i
samverkan med Symetri tas på kommande arbetsutskottsmöte.
Beslutades att en guide och webbfilm skapas även för att visa vilka förbättringar som har gjorts
mellan version 1.0 och version 2.0 för att underlätta mottagandet hos tidigare användare.

4. Förslag på nya ansökningar
a. Tidigare projektförslag tas upp på kommande arbetsutskottmöte och planeras efter
ovanstående implementering är klar.

5. Kompletteringar i guider och anvisningar
a. Versionsnumrering läggs till i titel på respektive guide för att göra det tydligt.
b. Uppdragsnummer läggs till i mallen för Handlingsförteckning.
c. Mallarna som finns på BEAst hemsida ska ändras från pdf till word för att underlätta användandet.
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6. Samarbete mellan BEAst och BIM Alliance
a. Ett första möte har hållits med Rogier Jongeling och BIM Alliance kring samarbete mellan
BEAst och BIM Alliance för att ta fram en granskningsstandard för 3D-samgranskning
baserad på Effektivare granskning i 2D.
b. Modelleringsteknik i tidiga skeden kommer eventuellt tas fram gemensamt av BEAst och
BIM Alliance.

7. Övrigt och nästa möte
a. Nästa möte som webbmöte den 2019-09-20 kl 10-12, se kallelse via outlook.
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