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• BEAst Effektivare granskning

Standardiserad hantering av granskningskommentarer vid granskning av handlingar och modeller. Syftet är att 
underlätta granskning och samverkan mellan alla deltagare för att säkerställa produkten till kund. Framtaget 
branschgemensamt genom BEAst av NCC, Skanska, Veidekke, Peab och JM med stöd av SBUF.

• Bluebeam Revu
Systemstöd Bluebeam Revu eXtreme används med molntjänsten Bluebeam Studio Session för samtidig granskning 
i realtid. För att enkelt komma igång med granskningen finns BEAst Gransknings-PM 3.0 för dokumentation av 
genomförd granskning och profilen BEAst Effektivare granskning 3.0 med stämplar och markeringsverktyg.

• Inför leverans av handlingar
Ta del av BEAst PDF Guidelines för att säkerställa det tekniska innehållet i handlingarna och 
BEAst Hänvisningar i handlingar för enklare och snabbare navigering med stöd av hyperlänkar.

Samlad information, mallar och videoguider finns fritt tillgängligt på webben: BEAst Document.

Om BEAst Effektivare granskning

https://beast.se/standarder/beast-document/


Gransknings-PM

• Projektuppgifter med fler fält som används utifrån projektets omfattning

• Tidplan för: 
- Granskningsperiod

- Beslut granskningskommentarer

- Beslutade åtgärder inarbetade   

• För godkännande som handling finns det fler val: 
- Förstudiehandling - Förslagshandling - Bygglovshandling - Relationshandling

- Programhandling - Systemhandling - Bygghandling - Förvaltningshandling

• Deltagare verifierar granskning genomförd på ny sida med stämpel

Effektivare granskning – profil med stämplar och markeringsverktyg 

• Stämpel för deltagare att verifiera granskning genomförd på ny sida i Gransknings-PM

• Inga förändringar avseende granskningskommentarer statushantering och färgkoder

Vad som är nytt i BEAst Effektivare granskning 3.0
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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 hantering av handlingar

• Betydligt minskad administration och dubbelarbete

• Ökad delaktighet när alla deltagare kan granska samtidigt i realtid

• Snabbare återkoppling av kommentarer och frågor 

• Kommentarer och beslut verifieras och dokumenteras

• Styr enklare att beslut tas i rätt forum

• Projektörer kan tillämpa metoden vid egenkontroll inför granskning

• Kundens verksamhet kan enklare delta och säkerställa produkten

Affärsnytta – deltagarnas erfarenheter



Granskning tidigare
Utmaning med många deltagare, tar tid att hantera kommentarer och återkoppla beslut 

Projektör

Specialist

Produktion

Kund

Projekterings-
ledare

Verksamhet

Byggherre/ombud



Granskning framöver 
Enklare och standardiserat – på ett ställe, på samma sätt och samtidigt i realtid

Bluebeam
Studio Session

Projektör

Specialist

Produktion

Kund

Verksamhet

Projekterings-
ledare

Byggherre/ombud



Introduktion till:

1. Granskningskommentarer
Standardiserad hantering av kommentarer och status med stöd av text och färg.

2. Gransknings-PM
Stöddokument för genomförande och övergripande dokumentation av granskningen.

3. Granskningssammanfattning 
Sammanfattning av granskningskommentarer och beslut.



1. 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 Grön

Ny granskning Kommentaren är så omfattande att en ny granskning krävs Orange

Annat forum eller skede Ska ej åtgärdas i denna granskning utan hanteras vidare i annat forum eller skede Blå

Hantera kommentarer och status standardiserat med stöd av text och färg:



Granskning och statushantering

Nya kommentar           (ROSA)

Avvisas                          (GRÅ)

Ska åtgärdas                 (RÖD) Har åtgärdats              (GRÖN)

Ny granskning        (ORANGE)

Annat forum eller skede  (BLÅ)

Förbered granskning

Anvisning i AF och 
projekteringsanvisning

Startmöte projektering:
- Projekteringstidplan
- Gränsdragningslista/schema
- Deltagarlista med mailadress 

Leverans av handlingar: 
- BEAst PDF Guidelines
- BEAst Hänvisningar i handlingar

Skapa Gransknings-PM 
med bifogade handlingar

Granskningsperiod

Projekteringsledare bjuder 
in deltagare till granskning

Projektören stämplar PM 
’Klar för granskning’

Deltagarna granskar 
handlingarna 

Hantera frågor och svar

Deltagare stämplar PM 
’Granskning genomförd’

Granskningsmöte

Projekteringsledaren 
kallar till möte

Beslut gransknings-
kommentarer

Inarbeta ändringar

Projektör inarbetar 
beslutade åtgärder

Projektören stämplar PM 
’Har åtgärdats’

Projekteringsledaren 
stämplar PM 
’Klar för distribution’

Avsluta granskning

Projekteringsledaren 
avslutar granskningen 

Granskningssamman-
fattning skapas

Arkivera granskningen
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Projekteringsledaren 
avslutar granskningen 

Granskningssamman-
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Bluebeam Revu eXtreme används med profil: 

BEAst - Effektivare granskning 3.0

Profilen innehåller markeringsverktyg för att 
hantera kommentarer och visa status med text 
och färg enligt BEAst standard – markering på 
handlingen och i markeringslistan hanterar 
kommentarer, status och svar på kommentarer.

Hantera gransknings-
kommentarer och status

Profil med stämplar och markeringsverktyg 
för att hantera kommentarer och status

Markeringslista med kommentar visar
status på markering med färg och text

Ändra status och färg på markeringen 
- dubbelklicka på raden vid status och välj



Granskningspaket skapas som en kombinerad fil med Gransknings-PM 
och bifogade handlingar som ska granskas.

Gransknings-PM är ett stöddokument för övergripande sammanfattning 
och dokumentation av genomförd granskning. Stämplar verifierar och 
dokumenterar respektive roll genomförda granskning av bifogade 
handlingar inom respektive granskningspaket.

Avslutar granskningen med en granskningssammanfattning som 
bifogas i slutet för att verifiera och dokumentera genomförd granskning. 

Skapa granskningspaket
per disciplin eller handling

Miniatyrvyn visar en överblick.

Granskningspaket: 
- Gransknings-PM
- Deltagare verifierar: Granskning genomförd
- Generella granskningskommentarer
- Handlingsförteckning
- Handlingar och ritningar
- Granskningssammanfattning



2. Gransknings-PM – består av tre sidor  

1 2 3

Projektuppgifter, tidplan, vilken handling 
det avser och ansvariga för granskningen

Deltagare verifierar genomförd granskning
med stämpel: Granskning genomförd

Generellera granskningskommentarer 
som gäller hela granskningspaketet



• Projektuppgifter

• Tidplan - granskningsperiod, beslut och inarbeta ändringar 

• För godkännande som – välj handling som ska granskas

• Granskningsanvarig från kund eller kundens ombud

Projektör och projekteringsledare verifierar med stämpel att 
granskning av system- och bygghandlingar är genomförd.

• Projektör verifierar att handlingar:

• Projekteringsledare verifierar och beslutar: 

Gransknings-PM – första sidan



Använd stämpel Granskning genomförd 
och infoga på sida 2

Granskning genomförd – sida två

Deltagare verifierar granskning genomförd med stämpel.



Kommentarer som gäller för hela granskningspaketet.

Generella granskningskommentarer
– sida tre

Använd markering ”Textruta” för 
statushanteringen i markeringslistan.



3. Granskningssammanfattning

Avsluta granskningen med att med att skapa en granskningssammanfattning i pdf-format för arkivering 
som verifierar och dokumenterar kommentarer och beslut. Bifogas enklast i slutet av granskningspaketet.

Rubrik och innehåll:

Sidetikett (Filnamn/ritningsnummer)

Sidindex (Sidnummer)

Färg (Status med färg)

Status (Status med text)

Kommentarer (Med frågor och svar)

Datum (Senaste ändringen)

Skapat datum (Kommentaren skapades)

Författare (Vem som har skapat)



Uppstart med Bluebeam Revu

1. Bluebeam Studio Session

2. Tydlig namnsättning 

3. Menyer och stödfunktioner

4. Avisera kommentar till deltagare

5. Svar på kommentarer

6. Författare – ändra namn i markeringslistan

7. Deltagare – kontrollera deltagarnamn innan anslutning till sessionen



• Deltagarna skapar eget konto i Bluebeam Studio Session och får en profil med 
markeringsverktyg för att hantera kommentarer och status enligt standard. 

• Deltagarna bjuds in till en granskningssession via molntjänsten Bluebeam Studio 
Session och granskar på samma ställe och samtidigt i realtid. 

• Granskningspaket skapas per disciplin eller handling. En session kan innehålla 
ett eller flera granskningspaket, beroende på projektets storlek och omfattning.

• Deltagarna kan ladda ner en kostnadsfri testversion hos Bluebeam för att vara 
delaktig i granskningssessionen och är tillgänglig även efter 30 dagar så länge 
deltagarna är inbjudna till en session.

BEAst Effektivare granskning med stöd Bluebeam Revu, se videoguiderna för att 
enkelt komma igång, finns på webben BEAst Document.

1. Bluebeam Revu – Studio Session
1

2

https://beast.se/standarder/beast-document/


2. Bluebeam Revu – Tydlig namnsättning

Namn på session – exempel:
Särskilj med bindestreck: Företag – Projektnummer – Projektnamn – Status och Handling

Exempel: Företag - 100224 - Skogskarlen 2 - Granskning Bygghandling

Namn på granskningspaket – exempel:
Särskilj med bindestreck: Disciplin och nummer vid behov – Projektnamn – Status Handling – Slutdatum granskning

Exempel: A   - Skogskarlen 2 - Granskning Bygghandling - 2022-09-30.pdf

AK - Skogskarlen 2 - Granskning Bygghandling - 2022-09-30.pdf

BR - Skogskarlen 2 - Granskning Bygghandling - 2022-09-30.pdf

E   - Skogskarlen 2 - Granskning Bygghandling - 2022-09-30.pdf

K1 - Skogskarlen 2 - Granskning Bygghandling - 2022-09-30.pdf

K2 - Skogskarlen 2 - Granskning Bygghandling - 2022-09-30.pdf

V  - Skogskarlen 2 - Granskning Bygghandling - 2022-09-30.pdf 

VS - Skogskarlen 2 - Granskning Bygghandling - 2022-09-30.pdf



ArbetsytaVänster panel
Profil med stämplar och 

markeringsverktyg

Huvudmeny
Verktygsfält med genvägar

Navigering på arbetsytan

Höger panel
Bluebeam Studio Session
Deltagare och dokument 

för granskning

Markeringslista 
Hantera status och kommentarer

Hantera markören



Studio SessionerVälj profil > BEAst - Effektivare granskning 3.0

Inbjudna deltagare som anslutit till sessionen

Profil med stämplar och markeringsverktyg

Markeringslista hanterar status och kommentarer Granskningspaket

Vald session

Bluebeam Revu – överblick arbetsyta och paneler vid granskning



Vänster panel
Höger panel

Markeringslista

Arbetsyta 
Klicka på ikon

för att öppna och 
stänga paneler



Visningslägen på arbetsytan - helsida/kontinuerlig eller visning/sida vid sida

Panorera/markera text/zooma

Bläddra bland sidor eller ange sidnummer

Återanvänd samma markeringsverktyg

Sök text i dokument

Studio Session

Miniatyrvy

Stämplar med markeringsverktyg

Ångra/gör om

Revu > Välj profil

Stödfunktioner i 
panelerna

Visa förgående vy/nästa vy

Avaktivera/aktivera linjetjocklek

Bokmärken



Markeringslista öppna/stäng

Sök text i markeringslistan

Aktivera/inaktivera filterfunktion på kolumner

Skapa sammanfattning PDF

Stödfunktioner i 
markeringslistan

Visa/dölj alla markeringar

Klicka på rubrik för att sortera i kolumnen



Markeringslistan – avisera kommentar till deltagare

Högerklicka på markering eller aktuell rad och välj Avisera deltagare



Markeringslistan – svara på kommentar

Högerklicka på markering eller aktuell rad och välj Svara



Markeringslistan – svar på kommentar

Klicka på symbol vid markering för att se svar i markeringslistan

Ny rad och gul markering skapas med svar under kommentar

Klicka på raden svar för att se var markeringen är på handlingen



Författare: För- och efternamn i markeringslistan

För- och efternamn

1

2 3

4

För- och efternamn

Författare – ändra namn i markeringslistan: 

1. Gå till menyn Revu > Inställningar

2. Välj Allmänt > Alternativ

3. Användare: För- och efternamn

4. Klicka OK



Deltagare: För- och efternamn i Studio Session

För- och efternamn5

Deltagare – kontrollera deltagarnamn innan anslutning till sessionen: 

1. Gå till panel och välj Studio > Logga in

2. Välj Studio > Inloggad som: e-post >

3. Välj Studio SE (bluebeamstudio.se) > Hantera servrar

4. Välj Studio > Servrar 

5. Visningsnamn: För- och efternamn

6. Klicka OK och anslut sedan till sessionen

1

2

6

4

3



Deltagare: För- och efternamn i Studio Session

1

För- och efternamn

2

Deltagare – var namnet visas sessionen, kan inte ändras efter anslutning:

1. Gå till Studio och logga in

2. Välj flik > Sessioner > Välj 

3. Anslut till sessionen

4. Deltagare med visningsnamn: För- och efternamn 

3

4
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