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Effektivare granskning

Effektmål:

• Förenkla samverkan mellan entreprenörer, konsulter och byggherrar

• Skapa förutsättning för ökad digitalisering och mobilitet samt kunna samverka granskningen i realtid

• Förenkla granskningen av handlingar i de projekt där PDF:er är juridiskt bindande

• Underlätta tillämpning inom branschen genom att ha gemensamma anvisningar

Underlätta granskningen genom standard: 

• Granskningskommentarer och statushantering på granskningskommentarer

• Gransknings-PM som verifierar genomförd granskning

• Granskningssammanfattning som underlag till Gransknings-PM

• PDF Guidelines som gemensam anvisning inför leverans av handlingar 



Standardisering av granskningsprocessen

1. Granskningskommentarer
Standardisera granskningskommentarer och status med text och färg

2. Gransknings-PM 
Underlag för att dokumentera resultatet av en genomförd granskning

3. Granskningssammanfattning
Underlag till Gransknings-PM som verifierar genomförd granskning

PDF Guidelines som gemensam anvisning för att säkerställa rätt tekniskt 
innehåll i PDF:erna innan granskningspaketen skapas.

Bluebeam Studio Session har använts i pilotprojekten för att tillämpa 
gemensamma profiler för granskningskommentarer, mall för Gransknings-PM 
och samverka granskningen i realtid.



1. Granskningskommentarer

Granskningskommentarer med gemensam standard för att hantera status 
med namn och färg : 

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. Gul

Ny granskning Krav på ny granskningsgenomgång Orange

Godkänd Godkänd av ansvarig projekteringsledare. Grön



Granskningsperiod Granskningsmöte Inarbetar ändringarFörbereda granskning

Leverans av handlingar
PDF Guidelines stickprovskontroll

Kontaktlista inför granskning

Information externa deltagare:
- Granskningskommentarer/status
- Bluebeam Studio Session
- Gransknings-PM
- PDF Guidelines

Skapa granskningspaket 
- Gransknings-PM med text
- Handlingsförteckning
- Handlingar
- Hyperlänkar skapas vid behov
- Kalibrera ritningar
- Skapa granskningssession

Projektörens/total UE ansvarar för 
leverans enligt Gransknings-PM
Externa deltagare:
- Ladda ner Bluebeam Revu
- Skapar användarkonto Studio
- Laddar ner profil granskning
- PDF Guidelines inför leverans

Projekteringsledaren:
- Ladda upp granskningspaket
- Skicka inbjudan till deltagaren
- Nya kommentarer (rosa)

Projektören/Total UE:
- Grön stämpel Gransknings-PM
- Nya kommentarer (rosa)

Kund och kundens ombud:
- Nya kommentarer (rosa)

Exempel granskningsprocess

Projekteringsledaren:
- Kallar granskningsmöte per   
disciplin eller till gruppmöte

Projekteringsledaren:
- Avvisad (grå)
- Ska åtgärdas  (röd)
- Ny granskning krävs (orange)

Projektör/Total UE:
- Beslutade kommentarer för 
åtgärd inarbetas i handlingarna 

- Ändrar röd kommentar för åtgärd  
till gul att den är inarbetad i 
handlingen 

Inbjudna granskare:
- Medverkar i beslut av 
granskningskommentarer

Projekteringsledaren:
- Kontrollerar och godkänner
- Grön stämpel Gransknings-PM

Godkänd för distribution

Projektörens/total UE ansvarar att 
kommentarer som ska åtgärdas 
(röd) ändrar till har åtgärdats (gul) 
och är inarbetade i handlingarna.
Projekteringsledaren kontrollerar 
och tar vid behov stickprov

Ny granskning krävs:
- Mindre förändringar, kan 
förlänga tiden och ändra i 
samma granskningsperiod 

- Större förändringar, helt ny    
Granskningsperiod och nytt
granskningsmöte

Projekteringsledaren:
- Avslutar granskningen
- Skapar och bifogar 

granskningssammanfattning 
som bilaga till gransknings-
paketet.

- Spara på PDS eller det 
dokumenthanteringssystem 
som är  beslutat att användas

- Sparar historiken från sessionen

Använd samma profil för att 
hantera kommentarer och status 
på  granskningsmarkeringar

Granskare ändrar deltagarstatus i 
Bluebeam Studio när granskning 
påbörjar och är klar 

Produktion och specialister:
- Nya kommentarer (rosa)

Alla förbereder inför gransknings-
möte och svarar på kommentarer 
inför granskningsmöte

- Nya kommentarer (ROSA)

- Avvisad (GRÅ)

- Ska åtgärdas (RÖD) - Har åtgärdats (GUL)

- Godkänd (GRÖN)- Ny granskning (ORANGE)

Är alla granskningskommentarer  
på handlingarna eller via 
markeringslistan avvisade (grå) 
eller godkända (grön) är 
handlingarna godkända för 
distribution.

- Alla kan svara på kommentarer



Exempel på gransknings-
kommentarer och status

Profil med markeringsverktyg

Markeringar med kommentar och 
hantera status

Ändrar status i markeringslistan

Profil ”granskning” med markeringsverktyg för att 
hantera granskningskommentarer och status 
med namn och färg.



2. Gransknings-PM 

Gransknings-PM  för att verifiera och dokumentera resultatet av 
en genomförd granskning:

• Gransknings-PM är första sidan i varje granskningspaket

• Stämplar verifieras av respektive roll genomförd granskning i 
bifogade handlingar i inom respektive granskningspaket.

Verifieras av projektör/Total UE
- Klar för granskning 
- Har åtgärdats

Verifieras av projekteringsledaren
- Godkänd för distribution
- Ny granskning

Gransknings-PM finns tillgänglig på www.beast.se/standarder/granskning

http://www.beast.se/standarder/granskning


Exempel Gransknings-PM
Gransknings-PM sätts som första sida per disciplin i respektive 
granskningspaket och anger om det är granskning av system- eller 
bygghandlingar.

Stämplarna verifierar och dokumenterar genomförd granskning på 
bifogade handlingar granskningskommentarer och granskningsstatus.

Vilka från kund och kundens ombud 
som har deltar i granskningen

Att bifogade handlingar uppfyller 
fastställda krav och att gransknings-
kommentarer verifieras av 
projektör/total UE

Granskningen slutförs genom 
stämpel och bifogade handlingar 
verifierar genomförd granskning



3. Granskningssammanfattning

Innehåll:

• Sidetikett (ritningsnummer)

• Sidindex (sidnummer)

• Bockmarkering

• Färg (status)

• Text (status)

• Kommentarer och svar

• Datum och tid

• Författare

Granskningssammanfattning verifierar genomförd granskning och bifogas Gransknings-PM:



4. Granska och samverka i realtid

Bluebeam Studio Session har använt i pilotprojekten men standarden kan även tillämpas 
via andra systemstöd.

• Projektdeltagarna granskar gemensamt via Bluebeam Studio Session

• Projekteringsledaren bjuder in deltagarna till en granskningsperiod och deltagarna har 
gemensam profil med markeringsverktyg och statushantering för att hantera 
granskningskommentarer

• Deltagarna granskar samtidigt i realtid och skapar markeringar, kommentarer och svar 
utan att checka ut granskningspaketet 

• Ett granskningspaket per teknikområde/disciplin där respektive deltagarna ändrar sin 
status på granskningen; granskar och slutförd 

• När granskningsperioden är slutförd kallas projektdeltagare till granskningsmöte. 
Projekteringsledaren i samråd med projektörerna och kunden samt specialister går 
igenom respektive granskningskommentar vad som avvisas eller ska åtgärdas.



Tydlig namngivning

Namnge granskningsperiodens session:: 

• Bolag, projektnummer, skede och särskilja med bindestreck

Exempel: Skanska - 5043033-Senapsfabriken - GH
NCC - 7044033-Smista Bilhall - GH
Veidekke - 602201-Stadshuset - GH 
JM - 8020002-Frösunda port - GH
PEAB – 503030 - Malmö Skola - BH

Namnge granskningspaketet:

• Teknikområde/disciplin, projektnamn, skede, .pdf och särskilja med bindestreck

Exempel: A - Smista Bilhall- GH.pdf
K - Smista Bilhall- GH.pdf
W - Smista Bilhall - GH.pdf

GH = Granskningshandling



Exempel granskning i gemensamt verktyg

• Projekt Smista Bilhall 

• Granskare anger status: 
- Granskar
- Slutförd

• Deltagare

• Dokument
- Granskningspaket A, K, SK etc

Bluebeam Studio Session

Granskning SH systemhandlingar

Deltagare ange status på 
granskning;  granskar och slutförd

Dokument för granskning 
- ett granskningspaket per disciplin

Deltagare och vilka som är online 
eller offline under granskningen 

Historik och meddelanden under 
granskningsperioden



Exempel på granskningspaket per disciplin

Projekteringsledaren skapar per 
teknikområde/disciplin ett granskningspaket 
som en kombinerad fil med Gransknings-PM, 
handlingsförteckning och handlingar. 

Avslutar granskningen med en gransknings-
sammanfattning som underlag och verifiering
för genomförd granskning. 

A-Smista bilhall-granskning GH
Kombinerad fil med flera dokument

Gransknings-PM med stämplar

Handlingsförteckning

Markeringssammanfattning med 
status, kommentarer och svar

Handlingar för granskning med 
markeringar och status



PDF Guidelines
Anvisning på tekniskt innehåll inför leverans av handlingar 

PDF Guidelines finns tillgängligt med exempel: www.beast.se/standarder/granskning

http://www.beast.se/standarder/granskning


Startmöte Förberedelser Granskning

Arbetsgång

Genomgång projekteringskrav:
- Gå igenom hur granskningshanteringen ska genomföras
- Information om PDF Guidelines för att säkerställa tekniska kvaliteten



Startmöte Förberedelser Granskning

Granskarna: 
- Installerar Bluebeam Revu
- Installerar gemensam profil med markeringsverktyg ”Granskning” 
- Inväntar inbjudan till granskning via mail från projekteringsledaren

Projekteringsledaren:
- Hämtar handlingsförteckning och handlingarna från dokumentplattformen
- Skapar granskningspaket per disciplin
- Gransknings-PM läggs som första sida
- Kalibrerar alla ritningar och skapar hyperlänkar samt vid behov bokmärken
- Startar granskningsperioden via Bluebeam Studio Session

Arbetsgång



Startmöte Förberedelser Granskning

Granskning genomförs 
- Skicka inbjudan till granskarna 
- Granskningen genomförs en under begränsad granskningsperiod
- Kallar till granskningsmöte för att gå igenom granskningskommentarerna
- Projektör inarbeta kommentarerna i handlingarna
- Projekteringsledaren avslutar granskningen
- Godkännande för distribution eller ny granskning av handling

Arbetsgång



Systemstöd Bluebeam Studio Session

Bifogar sammanfattning av menyer och stödfunktionerna i Bluebeam men framtagen standard kan tillämpas via logglista via 
excel och liknande systemstöd för att hantera granskningskommentarer.

Pilotprojekten har använt Bluebeam Studio Session främst för att kunna samverka och granska i realtid med alla inbjuda 
projektdeltagare och testa gemensamma profiler med samma profiler med markeringsverktyg.

Profil för gemensamma granskningskommentarer får man via projektets projekteringsledare i samband med inbjudan till 
granskningsperioden.

Webbaserad guide och instruktion som visar praktiskt hur man hanterar granskningskommentarer och statushantering är 
under framtagande och kommer även att finnas tillgängligt via www.beast.se/standarder/granskning

http://www.beast.se/standarder/granskning




Huvudmeny

Verktygsfält 

Vänster 

panel

-

Markerings-
verktyg

Höger 

panel

-

Bluebeam
Studio

Markeringslista – kommentarer och ändra status

Navigering

Hantera markör och markering på arbetsytan

ARBETSYTA



Bluebeam Studio  för 
samarbete i realtid

Markeringslista med 
kommentarer och svar 
samt status på 
kommentarer

Profil med verktygslåda 
med stämplar och 
markeringsverktyg

Ändra status på markeringSvara på kommentar PDF Markeringssammanfattning

Ändra kommentar och 
status på markering 
eller i markeringslistan

Profiler – välj ”Granska”Bluebeam Studio Genväg markeringsverktyg  

Stämplar till 
Gransknings PM

Markeringsverktyg

Granskningssession

Granskningspaket per 
disciplin för granskning

Deltagare

Arbetsyta och paneler 
öppnas/stängs via ”blå 
halvmåne”

Status per deltagare



Branschgemensamt via BEAst

BEAst Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard, www.BEAst.se
Branschgemensam förening med +100 medlemsföretag

SBUF finansiering Via SBUF och tid från projektdeltagarna
Svenska Byggindustrins Utvecklingsfond, www.sbuf.se

Deltagare Entreprenörer NCC, Skanska, Veidekke, Peab och JM
Byggherrar Locum, Riksbyggen och Trafikverket som referenser i projektet
Konsultföretag Sweco och Bluebeam som referenser till projektet
Installatörer Tre installatörer kommer att bli inbjudna som referenser
Programleverantör Bluebeam

Projekttid  Mars till november 2017

Målgrupper Byggentreprenörer, UE, leverantörer, installatörer, byggherrar, kundens ombud, konsulter

Mål Etablera en standard och metodbeskrivning, förenkla hanteringen av granskning av handlingar

Redovisning Publicering och öppet på beast.se, SBUF-slutrapport och media
www.beast.se/standarder/granskning

Förväntat resultat Anvisning för granskning av handlingar på svenska och engelska
Redovisa positiva effekter och erfarenheter från pilotprojekten
Guide och instruktionsfilm för att sprida standarden och förenkla tillämpning i branschen

http://www.beast.se/
http://www.sbuf.se/
http://www.beast.se/standarder/granskning
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