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Förord

• Projektet har ansökts av NCC Sverige och genomförts tillsammans genom branschföreningen BEAst, 
Byggbranschens elektroniska affärsstandard, som tar fram standarder för e-affärer och andra processer 
för att förenkla digitalisering i byggbranschen. Standarder och anvisningar som tas fram inom respektive 
arbetsutskott är sedan tillgängligt och fritt att användas via BEAst webbsida för att underlätta bred 
spridning och tillämpning i byggbranschen.

• BEAst arbetsförskott bygghandlingar har tillsatt en styrgrupp och en mindre arbetsgrupp med 

sakkunniga experter som även är medlemmar i BIM Alliance att steg 1 av 3, att genomföra förstudie att 

kartlägga nuläget av standarder för systematik- och kravställning för överlämning drift- och 

underhållsdokumentation samt ge rekommendation och förslag till fortsättning.  

• Vi tackar SBUF som genom sin delfinansiering och stödet från Olle Samuelsson Luleå Tekniska 

Universitet att samordna med övriga utvecklingsprojekt i branschen har gjort arbetet möjligt.
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Sammanfattning

• Arbetsgruppen har för att utveckla en effektiv kravställning kring drift  och skötseldokumentation 
identifierat utvärderat och kommunicerat ett antal relevanta standarder för fortsatt tillämpning i 
utvecklingsarbetet. 

• Grundmaterial i form av ett register med SN/TN 3456:2018, CoClass och BSAB 96 strukturer i samverkan 
har börjat utvecklas och detta register skulle med fortsatt arbete kunna bli minst lika bra som det norska 
kravdokumentet. 

• För att ytterligare utveckla det svenska kravdokumentet så bör dokumentklassning tillföras. IEC61355-1 är 
den internationella standard som initialt bör utpekas som mål och därmed översättas. 

Arbetsgruppen anser att arbetet drivits framgångsrikt och att ett en fortsatt utveckling är nödvändig.
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Bakgrund

• Många beställarorganisationen har svårt och behöver stöd för att kravställa rätt och få in 
dokumentation kopplat till drift och underhåll. Byggentreprenörerna har vid kontraktsenligt 
överlämnande av projekten till beställaren i de flesta fall svårt att uppfylla leveransen av drift-
och underhållsdokumentation på grund av beställarens förväntningar och brister i tydlig 
kravställning.  Det medför i sin tur många besiktningsanmärkningar och svårighet att möta 
behovet i förvaltningsorganisationen.

• Bättre framtida kravställning möjliggör även effektivare koppling mellan den digitala BIM 
modellen och den tillhörande dokumentation med möjlighet att byta ut dokumentation med 
fortsatt koppling mot BIM-modellen i förvaltning. Även att det avlastar byggverksamheten 
med administration som har svårt att få in drift- och underhållsdokumentation vid slutfasen av 
projekten. 
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Bakgrund, insikter

Med en etablerad standard kan vi 
förbereda och säkerställa rätt 

dokumentation inför 
slutbesiktning, vilket underlättar 
för alla projekt och beställarna.

Ulf Larsson, NCC

Detta är min 
förvaltningsinformation! 

(Bernhard häller ut en påse 
med USB-stickor, CD-skivor 

på bordet)

Bernhard Os Havig, Newsec

I Norge har vi ett systematiskt 
sätt att samla in drift- och 
undehållsdokumentation. 

Varför finns inte det i Sverige?

Mats Persson, Tribia

Vi använder IEC 61355 i vår 
interna dokumenthantering, 

men får leveranser på USB, hur 
ska detta hanteras när USB 
utgår pga säkerhetsrisker?

Birgitta Olsson Region, Uppsala 

Linus 2 min



Mål

Detta projekt avser möta behovet och öka kunskapen kring tillämpbar systematik för att 
underlätta kravhantering och tillämpning vid överlämnande av drift och 
underhållsdokumentation i branschen.

Underlätta även för leverantörer och underentreprenörer som kan förbereda och automatisera 
hanteringen vid överlämnande av drift- och underhållsdokumentation till sina beställare. 

• Enklare och bättre kravställning för byggherrar

• Underlätta ökad efterlevnad och leveransuppföljning  

• Enklare implementering och framtagande av systemstöd för dokumentsystem och modeller

Projektets mål är att belysa nuläget och vad som är möjlig att uppnå genom att tillämpa 

befintliga svenska och internationella standarder kopplat till drift och underhållsdokumentation.

Ta fram ett underlag för regelverk som kan användas i ett eller flera pilotprojekt inför steg 2 
tillsammans med några av deltagande medlemsföretag.

Marcus



Målbild kort-lång, insikt

Kort sikt – Gemensam kravställning och 
strukturerad dokumentation

Linus 2 min

Lång sikt – Digital Twins, AI, Prediktivt underhåll



Omfattning

Öka kunskapen kring tillämpbar systematik för att underlätta kravhantering och tillämpning vid överlämnande av drift 

och underhållsdokumentation i branschen.

• Steg 1 För att visa och kartlägga befintliga regelverk och klassifikationssystem som kan samverka 

och utvecklas för att underlätta strukturerad kravställning, efterlevnad och tillämpning i förvaltning.

• Steg 2 Att använda förstudiens resultat som underlag och grund till kravställning för projektörer och 

byggentreprenörer redan i projekteringen för att få med kraven till underentreprenörer och leverantörer. 

Test och utvärdering med praktisk tillämpning i pilotprojekt. Återvinna sättet från tidigare SBUF-projekt 

med tydliga anvisningar och illustrationer som tidigare exempel med BEAst Effektivare granskning, BEAst 

Namnruta och BEAst Hänvisningar i handlingar.

• Steg 3 Utvärdera och dokumentera som en BEAst standard samt förankring och kunskapsspridning för att

underlätta bred spridning och tillämpning. Tillgängligt för branschen via BEAst webbsida.

Marcus 2 min



Projektorganisation

Intressentgrupp

Arbetsgrupp

Styrgrupp

Marcus

Ulf Larsson, NCC

Marcus Bengtsson, Tikab

Robert Grahm, Skanska

Hans Söderström, 
Installatörsföretagen 

Rikard Larsson, BEAst 

Marcus Bengtsson, Tikab

Johan Husgren, Tikab

Linus Malm, Tyréns

Annelie Norlin, Tyréns

Victor Cabezas, Sweco

Byggherrar

Entreprenörer

Systemleverantörer

Branschorganisationer



Arbetsgruppen från Tikab och Tyréns

Linus Malm

Tyréns

Marcus Bengtsson

Tikab

Annelie Norlin

Tyréns

Victor Cabezas

SWECO

Johan Husgren

Tikab

Alla 5 min



Framdrift i BEAst 14001

• Förankring  av behov inom BEAst Arbetsutskott Bygghandlingar

• Förankring med intressenter i branschen

• Ansökan till SBUF om medel till utvecklingsprojekt

• Godkänd ansökan 2021-03-28

• Projektplanering

• Sammanställning av identifierade standarder (svenska och internationella)

• Arbetsmöten, totalt 17 st

• Projektplanering

• Presentationsmöte för intressenter 2021-09-07

• Presentation för BIM Alliance intressentgrupp förvaltning 2021-09-08

• Avstämning styrgrupp 2021-09-09, 2021-10-18

• Intressentgruppsmöte, slutpresentation steg 1, 2021-11-11

• Slutrapport 15:e november

Marcus 2 min



Kartläggning

Följande standarder har vi identifierat och analyserat

Benämning Förklaring Ursprung

CoClass Klassningssystem. Funktion, System, Komponent Svensk

BSAB96 Klassningssystem, System Svensk

NS 3451:2009+A1:2019 Klassningssystem, System Norsk

BIP-koder.se Klassningssystem. Komponenter Svensk

PA0802 Tverrfaglig Merkessystem Komponentkoder Klassningssystem. Komponenter (Tillämpning från Statsbygg) Norsk

Metadata.se Klassning av dokumenttyper Svensk

BS EN 61355-1:2008 Klassning av dokumenttyper Engelsk

PA0702 Systematisk FDVU-innsamling Tillämpning Statsbygg, Norge Norsk

Instruktioner för drift o underhåll Dokumentationskrav D&U Svensk

SN/TS 3456:2018 Dokumentationskrav D&U Norsk

Linus 5 min



Sammanställning av nuvarande standarder

SN/TS 3456:2018 Norsk systematisk byggdelstabell med krav på dokumentkategorier.
Exempel på handlingar finns men utan dokumenttyper.

CoClass Tekniska system är fokus för drift och underhåll, fungerar bra på rubriknivå.
Behöver ytterligare studier i steg 2

BSAB 96 Fungerar bra för bygg . 
Behöver ytterligare studier i steg 2 för installation.

ItBoF Övergripande  dokumentklasser för bygg och fastighet.
Behöver utvecklas mer för teknisk dokumentation.

IEC61355-1 Internationell standard för teknisk dokumentation.
Bra djup men behöver översättas till svenska.

Marcus/Johan



Cirkulär kravhantering från beställare med koppling mot projekt

0. Nuläge

1. Systematik för 
kravställning av 

Drift och 
Underhålls 

dokumentation

2. Klassning av 
dokumentation

3. Koppla 
dokument mot 

tillgång:

lokalisering,
system,

komponent Beskriver och klassar byggnadsverkets 
delar och förtecknar önskad 

dokumentation kopplad till dessa

Beskriver och klassar dokument och 
grupperingar av dokument

Utan åtgärd så blir det ingen förändring

Strukturen i BIM modellen möjliggör 
koppling av dokument. Ger även 

återkoppling till vad som ska levereras

Marcus 5 min



Lokalisering, klassning och kravställning

Lokalisering

Byggnad

1234

System

Luftbehandling

LB01

Komponent

Tilluftsfläkt

TF401

Dokumentkategori

Drift & Underhåll

2L

Dokumenttyp

Driftkort

2L03

Kravställningsmatris

Önskade dokument 
per system och 

komponent

De standarder som utvärderas kan förenklat beskrivas 

som att de i olika delar och på olika nivå beskriver 

behovet av en information som beskriver relationen 

mellan var underhållsobjekten finns, vilket system de 

tillhör och vilka komponenter som ingår samt hur de 

tydligt kopplas mot de dokument som behövs för att ur 

olika perspektiv och syften dokumentera dem. 

Marcus 2 min



ARBETSMATERIAL – NORSK STANDARD SOM FÖRELÄGG

I den norska standarden SNTS 
3456:2018 har man kravställt 
informationstyp baserat på vilket 
system som avses. 

I projekt i Norge har t.ex. Tribia 
inarbetat dessa krav i sitt system, så 
när entreprenör ska lämna ifrån sig 
dokumentation för ett visst system 
eller komponent framgår 
informationskravet



ARBETSMATERIAL



ARBETSMATERIAL

DOKUMENTKLASS

KRAVMATRIS



RESULTAT: KRAVHANTERING SYSTEM - INFORMATIONSTYP



RESULTAT: EXEMPEL PÅ VAD MAN MENAR UTIFRÅN SYSTEM

Vidare finns exempel för respektive 
system för vad som förväntas av den 
dokumentations som ska levereras.



KLASSNING AV DOKUMENT SN/TS 3456:2018

I SN/TS 3456:2018 finns 
förklaringar till de 
dokumentskrav som återfinns i 
standarden.



RESULTAT: KRAV PÅ INFORMATIONSTYPER



RESULTAT STEG 1

Sammanfattning

• Det norska kraven går att applicera med stöd av svenska standarder.

• Det norska kravens byggdelstabell som beskriver ett byggnadsverk från grund till taknock, går att 
översätta till BSAB och/eller CoClass. Arbetsgruppen har provat detta!

• Efter översättning av byggdelstabell behöver dokumentkraven verifieras då matchning mellan 
SN/TS 3456, CoClass, BSAB 96 inte är 1:1

• De norska kraven har exempel för olika system med förtydliganden om vilken dokumentation som 
efterfrågas, går att översätta och verifiera mot svenska förhållanden. Arbetsgruppen har provat detta!

• Den norska standarden kan utvecklas genom att kopplas mot dokumentyper. (finns inte idag) 
Arbetsgruppen har provat detta!



Rekommendationer fortsättning

• Arbetsgruppen ser att branschen har ett stort behov av en gemensam arbetsmetodik och ett tydligt och 

systematiskt uppbyggt kravdokument enligt den norska förebilden. Det betyder att det initialt behöver 

arbetas vidare med huvuddokumentet SN/TS 3456 och anpassa det med svenska byggdelstabeller.

• När huvuddokumentet är framtaget så behöver vidare arbete förankras väl och stämmas av med 

branschens intressenter så att exempel från SN/TS 3456 Apendix A2 och nomenklatur stämmer med 

svenska förhållanden. Lämpligen så görs detta i nära samarbete med några offentliga och privata 

byggherrar i ett mindre antal pilotprojekt. 

• Under pilotprojektens gång så bör dokumentklassning enligt IEC 61355 och ItBoF utvärderas och 

tillämpas, IEC standarden behöver då översättas i delar eller i sin helhet till svenska.

Linus/Marcus 5 min



Fortsättning inför – Steg 2 och 3

Arbetsgruppens projektledare och styrgruppen har diskuterat formerna för fortsättningen efter förstudien. 

• Fokus är att arbetet behöver fortsätta i steg 2 med framtagande av praktisk tillämpning baserat på insikterna från 

förstudien. För att detta ska lyckas rekommenderas aktiv medverkan från branschen i form av byggherrar och 

entreprenörer som vill delta i utvecklingsarbetet och i piloter. 

Finansieringen av steg 2 bör utvecklas till att involvera fler organisationer. 

• Projektet är en viktig komponent för utvecklingen kring kravställande, arbetsprocesser och kvalitet sett ur en byggnads 
livscykel. 

• Genom utökad samverkan kan projektet kommuniceras inom fler organisationer, få högre kvalitet i genomförandet och 
främst av allt en få ett bredare införande på kortare tid.

Linus/Marcus/Alla 5-10 min



Sammanfattning från mötet 2021-11-11

Anteckningar från dagens möte:

‒ Lösa dokumentkraven redan nu, hur fort kan kraven omsättas i skarpa projekt?

• Det går att börja reda nu om det finns förståelse för att kraven utvecklas under resans gång.

‒ Lägga in dokumenten i en plattform, med rätt klassning, enklare och effektivare

• Atrium Ljungberg berättar om att det med bra informationsstöd blir bättre och enklare med efterlevnad.

‒ Dokumentationen måste finnas tillgänglig centralt för olika driftspartners.

• Viktigt att det finns förståelse för att det inte bara är byggherren som ska ta del av informationen i förvaltnig utan även 
driftsentreprenörer. Det är många som ska kunna hitta rätt dokumentation/information.

‒ Finns flera projekt inom SMART Built Environment som kan samverka.

• Viktigt att samverka i branschen men även att få med fler byggherrar och funder över var en framtida 
kravställningsstandard ska publiceras och förvaltas.

Tack till alla för er medverkan och era synpunkter och erfarenheter ☺




