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Revideringar 
2022-03-29 Version 1.1 fastställd av Styrgrupp Projekteringsanvisningar 
2021-05-12 Version 1.0 fastställd av Tekniska rådet 
 
Revideringar gentemot tidigare versioner redovisas nedan: 
 
Version 1.1 
Avsnitt Revidering 

Allmänt Informationsklass tillagd på försättsblad och i sidhuvud 
Formatering på försättsblad anpassad till fastställd Designmall 
Nomenklatur samordnad med handbok ProjLok 

2.2 Förtydliganden kring organisation och ansvar kopplat till roller  
2.5.3 Förtydliganden kring ritningsdefinitioner och layoutflikar 
2.5.4 Tillägg kring leveransverifikat för skedesleverans och slutavlämning i 

mottagningskontrollprocessen 
2.6.1 Tillägg kring informationskrav samt numrering plan 

3.1.1 Tillägg leveransverifikat i processen 

3.2.1 Tillägg styrning av analoga leveranser och namnsättning av digitala 

Bilagor och 
Mallar 

Bilaga 1 Reviderade innehållstabeller och struktur för numrering 
Bilaga 3 Kompletterat med genomgång analoga leveranser och 
informationssäkerhet  
Bilaga 4 ’Informationskrav objektmodeller’ ny 
Bilagor och mallar Samtliga sidhuvuden reviderade  
Mallar Informationsklass och säkerhetsskyddsklass kompletterat i 
förteckningar 
Mall Exportlista utrymmen och areor – ny (för underlag till bl a 
fastighetssystem) 
Mall ’Leveransverifikat’ ersätter ’Slutavlämningsverifikat’ 
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FÖRORD 
Fortifikationsverket (FORTV) förvaltar försvarsfastigheter vilka består av byggnader, mark och 
infrastruktur inom garnisons-, läger- och flottiljområden. Till beståndet hör även befästningar 
och flygbaser med tillhörande infrastruktur och mark samt övnings- och skjutfält.  
 
Målgruppen för detta dokument är främst av FORTV anlitade konsulter, men även FORTV egen 
personal som arbetar inom berörd verksamhet.  
 
I uppdrag till konsulter/entreprenör är handbok DigProj avsedd att bifogas eller hänvisas till 
som kravställande dokument. Eventuella avsteg eller tillägg ska vara tydligt specificerade och 
dokumenterade i uppdraget.  
 
Handboken DigProj finns tillgänglig på:  

- FORTV interna hemsida  
- FORTV hemsida https://www.FORTV.se/upphandling/generella-dokument/ under 

”Handböcker och projekteringsanvisningar”. 
 
Denna reviderade Handbok DigProj har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av:  
FORTV, Maria Jarlmo (projektledare), Kari Gråsten (projektmedlem), Erik Gullberg 
(projektmedlem) och Zynka BIM AB, Alexander Morton (biträdande projektledare). Till stöd har 
projektgruppen haft en referensgrupp med bred förankring i organisationen.  
 
Synpunkter på handboken, som eventuellt framkommer under tillämpningen, sänds till 
arbetsgruppen inför framtida revideringar via e-post 
projekteringsanvisningar@fortifikationsverket.se  

  

https://www.fortv.se/upphandling/generella-dokument/
mailto:projekteringsanvisningar@fortifikationsverket.se
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1 TILLÄMPNING  
Detta dokument förtydligar ansvar, tillämpning och hur DigProj ska nyttjas i investeringsprojekt 
för att uppnå kvalitativa digitala leveranser av fastighetsrelaterad information och 
dokumentation. Tillsammans med dess bilagor och tillhörande mallar är DigProj respektive 
projektörs och entreprenörs ansvar att vara väl införstådda med och gäller för samtliga 
investeringsprojekt inom FORTV. DigProj är ett regelverk som ska följas under hela uppdraget 
och ingår som del till kontraktshandling. 

DigProj med tillhörande bilagor och mallar uppdateras på frekvent basis för att tillse att krav 
och riktlinjer är väl synkroniserade med övriga informationsprocesser och tekniska 
förutsättningar inom FORTV. Där uppdateringar av DigProj och dess bilagor förekommer 
ansvarar projektets projektledare att distribuera och informera detta till projektets berörda 
parter.  

1.1 Informationsprocessen hos FORTV 

 
Figur 1.1 Illustrerar informationsprocessen där handbok DigProj behandlar krav på data, leveranser, format och struktur.  

Informationsprocessen inom FORTV ämnar till att strukturera och förvalta ett obrutet 
informationsflöde genom hela fastighetens livscykel. Informationsprocessen ska understödja 
alla verksamhetsdelar inom processerna Förändra såväl som Bibehålla. För att detta ska vara 
möjligt krävs att varje part som är delaktig i att antingen skapa eller förvalta data i någon del av 
informationsprocessen bidrar till att upprätthålla informationsprocessen. Detta uppfylls genom 
god kommunikation och ansvarstagande från alla parter i kombination med kvalitativa 
leveranser i enlighet med FORTV gällande krav.   
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Att frångå definierade krav innebär i en förlängning en försämrad informationsprocess vilken 
ligger till grund för administrativt, tekniskt och ekonomiskt arbete i samtliga av FORTV 
processer. Avsteg från detta dokument ska skriftligen godkännas av projektledaren.  

1.2 Grundläggande förutsättningar 
 

PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR 

 

   
IFC 2x3 

Gäller som grund för 
utbytesformat och standard för 

samtliga projektörer: 
https://www.buildingsmart.org/ 

 

Samverkansyta 
Överenskommen metod gäller 

för leverans och delning av 
underlag för samtliga inom 

projektet.  
 

Kravställning   
DigProj + bilagor gäller som 
grund för digitala krav och 

riktlinjer för samtliga 
projektörer.  

BIM-Projektering  
Utgångspunkt för 

investeringsprojekt är 
objektsbaserad BIM-

projektering. 

• Säkerhetskopiering av aktuella filer ska utföras dagligen 
• Krav på arkivhållning enligt gällande ABK-version i avtal om ej annat överenskommits 
• Säkerhet mot datavirus ska kontrolleras kontinuerligt och är respektive leverantörs ansvar att 

säkerställa inför leverans. Alla filer som levereras ska vara fria från virus. 
 
Utgångspunkten för investeringsprojekt är att samtliga projekteras med objektsbaserad BIM-
metodik där huvudformat för fil- och informationsutbyte är IFC 2x3 (även DWG vid behov). 
Detta innebär att projekterande konsulter ansvarar för att tillgodose erforderlig kompetens för 
uppfyllandet av gällande leveranskrav i enlighet med detta dokument samt tillhörande mallar 
och bilagor.   

Riktlinjer och krav för byggnadsrelaterad information samt attribut kopplat till 
objektsparametrar definieras i detta dokument och bilagor. Vid extra krävande eller komplexa 
projekt där behov finns av ytterligare informations- eller leveranskrav så ska detta definieras i 
en separat projektspecifik BIM-manual där DigProj gäller som utgångspunkt. Projektets digitala 
samordnare ansvarar för att ta fram detta vid behov. 

Utbyte av information sker i huvudsak genom överenskommen samverkansyta enligt anvisning 
från projektledare. Leveranser sker i enlighet med projektets och FORTV krav på 
leveransfrekvens, format, innehåll och informationsstruktur.  
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1.3 Dokumenthänvisningar 
Nedan redovisas FORTV handböcker som specifikt hänvisas till i detta dokument. Dessa 
tillsammans med övriga handböcker inom FORTV finns att hämta på 
https://www.FORTV.se/upphandling/generella-dokument/ under Handböcker: 

 
FORTV HANDBÖCKER  

 

     

DigProj med bilagor 
Dokument för 

standardisering av 
digitala handlingar 

inom ramen för 
anskaffningsprojekt 

främst för Lokaler och 
anläggningar. 

Handbok ProjLok 
Dokument för 

standardisering av 
samtliga handlingar 

inom ramen för 
anskaffningsprojekt 
tillhörande främst 

fastighetstypen Lokaler. 

Handbok Tekniskt dok. 
Dokument för stöd 

avseende den tekniska 
dokumentationen som 

levereras i investerings-
projekt kopplat till 

FORTV process 
Förändra. 

Handbok ProjBef 
Dokument för 

standardisering av 
handlingar för 

anskaffningsprojekt 
tillhörande fastighets-

typ Anläggningar  

Märkning och 
Skyltning 

Dokument som 
behandlar märkning 
och skyltning inom 

FORTV. Syftar till att 
tillse en enhetlig 

märkning och skyltning 
inom FORTV. 

 

  

https://www.fortv.se/upphandling/generella-dokument/
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2 DIGITAL PROJEKTERING  
Detta avsnitt definierar gällande krav på informationsinnehåll, datastruktur, format och 
leveranser i investeringsprojekt.  

2.1 Definition 
Grafisk representation av objekt och komponenter genom projektets olika skeden utgörs av 
olika LOD-nivåer. Syftet är att förtydliga grundläggande BIM-nivå, som i varje projekt ska 
värderas i förhållande till projektets storlek, komplexitet och användningsområde. 

2.1.1 Detaljeringsgrad  
Följande definitioner gäller för objektdetaljering av parameterstyrda 3D-objekt: 

 
GENERELLA LOD-NIVÅER 

 LOD (Level of development) 
 

 
LOD 100 

Grov grafisk 
representation för 
placering av objekt 
utan koppling till 
bestämd typ eller 

definitiva yttre 
dimensioner. 

 

 
LOD 200 

Konceptuell grafisk 
representation av 

typobjekt med grova 
yttre dimensioner utan 
objektsdetaljering eller 

detaljanslutningar. 

 

 
LOD 300 

Grafisk representation 
med korrekta yttre 
objektsdimensioner 

samt grov 
typdetaljering utan 
infästningar eller 

detaljanslutningar.  

 

 
LOD 350 

Grafisk representation 
med korrekta yttre 
objektsdimensioner 

samt grov 
typdetaljering med 

schematisk infästning 
och detaljanslutning. 

 

 
LOD 400 

Korrekt grafisk 
representation med hög 
detaljnivå av typobjektet 
samt hög detaljnivå på 

infästningskomponenter 
och anslutningar 

Nivå av detaljering ska alltid utgå från projektets behov och fylla ett tydligt syfte.  
LOD-nivåer för det specifika projektet beslutas och dokumenteras vid BIM-startmötet.  

Som lägsta nivå gäller LOD 100 i programhandlingsskede, LOD 200 i systemhandlingsskede och LOD 300 i 
ett bygghandlingsskede. 

 
Principen är att objekt ska modelleras som de är tänkta att byggas eller installeras och korrekt 
objektsverktyg ska användas. Exempelvis ska en vägg inte sträcka sig som en enhet över flera 
plan, utan sektioneras upp per plan. Trappor modelleras med trappverktyget, räcken med 
räckesverktyget osv. Syftet är att säkerställa att objekt klassificeras rätt och underlättar för 
kvalitativ mängdavtagning, validering och samordning.  
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2.1.2 Systemkrav 
Följande förutsättningar gäller vid val av programvaror för projektering och samordning: 

 
SYSTEMKRAV 

 

 
 

Import/export IFC 
Projektörer är fria att använda valfri 
BIM-programvara för projektering, så 
länge programvaran uppfyller kravet 

på import och export av IFC samt 
export/import av DWG.  

 

 
 

Samordningsverktyg 
3D-Samordningsmodell ska finnas 
tillgänglig för projektmedlemmar 

genom projektprocessen. Val av 
samordningsverktyg beslutas vid BIM-

startmötet av projektgruppen. 

 

 
 

Import/export DWG 
Det ställs krav på hantering av DWG i 
projektsammanhang och vid projekt-
avslut då flera befintliga projekt och 

system utgår från DWG-formatet.  

Byte av programvaruversion får inte förekomma under pågående projekt utan skriftligt godkännande 
från digitala samordnaren. Observera att detta även omfattar tiden t.o.m. leverans av relationshandlingar. 
I projekt ansvarar projektörer själva för att de (och ev. anlitade underkonsulter) innehar erforderliga 
programvaror för de systemkrav som beskrivs i detta dokument eller i tillhörande bilagor. 

2.2 Organisation 
Följande ansvarsfördelning gäller kopplat till digital projektprocessen:  

ROLL 
 
ANSVAR 
 

Projektledare 
(av FORTV utsedd 
projektledare) 

Ansvarar för att digital samordnare tillsätts och för tydliggörande av gällande krav och 
riktlinjer gentemot projektets intressenter i enlighet med DigProj. Ansvarar i sin helhet 
för uppfyllande av DigProj genom samtliga skedesleveranser. 

Digital Samordnare 

(övergripande digital 
samordning inom projektet) 

Leder och samordnar projektets digitala process. Samordnar CAD, BIM och digitala 
informationsunderlag genom projektprocessen. Agerar kontaktperson och koordinator 
för BIM-ansvariga projektörer. Till uppgifterna hör bland annat: 

• Rutiner för informationsutbyte och distribution av handlingar inom projektet 
• Inventering och kvalitetssäkring av eventuellt tidigare relationshandling som 

underlag för projektet 
• Stöd till projektörer i frågor kring DigProj och projektets digitala process 
• Tillse att FORTV bilagor och mallar finns tillgängliga för projektmedlemmar 
• Stöd till projektledaren vid uppstart av BIM-projektering 
• Kalla och leda möten med BIM-ansvariga projektörer 
• Dokumentera beslutade krav och avvikelser på informationskrav  
• Kvalitetskontroll/modellbaserad kontroll gentemot gällande leveranskrav 
• Samordning och kvalitetssäkring av projektets del- och slutleveranser. 
 

BIM-ansvarig projektör 
(respektive disciplin/ 
projektörsorganisation) 
 

Säkerställer att DigProj följs inom den egna organisationen och: 

• Har generellt goda kunskaper om disciplinens projekteringsverktyg och förståelse 
för projektets BIM-krav 

• Deltar vid BIM-möten och är kontaktperson rörande BIM-frågor  
• Är kvalitetsansvarig för digitala leveranser och tillser att modelleveranser följer 

riktlinjer och krav. 
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2.2.1 Digital Samordnare 
I varje projekt eller åtgärd som påverkar den tekniska eller fysiska utformningen av en 
byggnad eller anläggning ansvarar projektledaren för att tillsätta en digital samordnare. 
Den digitala samordnaren samordnar och hanterar alla typer av digitala frågor kopplat till 
projektet, men i huvudsak för CAD-, BIM- och informationssamordning samt att 
projektleveranser är upprättade i enlighet med FORTV gällande riktlinjer och krav.  

Vid uppdragsstart ansvarar digitala samordnaren för att kalla projektörerna till ett BIM-
startmöte. BIM-startmötet kan med fördel planeras i anslutning till startmöte för 
projektgruppen. På BIM-startmötet behandlas DigProj med dess innehåll och övriga frågor 
kopplat till digital projektering enligt Bilaga 3 - Dagordning BIM-startmöte. Respektive 
projektörsdisciplin utser en BIM-ansvarig för det egna arbetet som ansvarar för att 
kvalitetssäkra leveranser och information i enlighet med gällande krav från FORTV. 

2.3 Digital granskning 
För att bibehålla en enhetlig och kvalitetssäkrad digital samordning gäller följande:   

 
SAMGRANSKNINGSMÖTEN 

3D-samgranskning utgör mötestillfälle där representanter för 
projekterande discipliner samt digital samordnare och 
projektledning samlas för att behandla samordningsfrågor och 
kollisioner. Detta utförs digitalt med BIM-samordningsmodell 
som underlag. Samordningsmodellen uppdateras frekvent av 
projektets digitala samordnare under projekteringen som ska 
finnas tillgänglig för samtliga projektmedlemmar via 
överenskommen samverkansyta. 

2D-samgranskning utgör mötestillfälle där projektmedlemmar 
tillsammans behandlar granskningspunkter digitalt på 
gemensamt ritningsunderlag med metodik enligt BEAst-
standard så långt detta är möjligt. Granskningar ska av 
säkerhetsskäl utgå från underlag som hanteras lokalt eller via 
anvisad samverkansyta och ej via molnlagring. 

Genom denna granskningsmetod säkerställs att granskning sker 
på aktuellt och enhetligt underlag, där granskningstillfället 
effektiviseras genom samordnad digital hantering. 

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

 
Utgångspunkten för alla projekt är väl samordnade underlag och kvalitetssäkrade 
leveranser. I projekt eftersträvas en kontinuerlig och öppen kommunikation mellan 
samtliga parter. På vilket sätt kommunikationen ska ske och vilka förhållningsregler som 
gäller ska av projektledaren dokumenteras och finnas tillgängligt för projektdeltagare.  

Under projekteringsfasen ska erforderliga samgranskningsmöten hållas som en del i att 
samordna underlag och kvalitetssäkra projekterande underlag mellan projektörsdiscipliner. 
Antal tillfällen/frekvens för dessa möten beslutas av projektledningen i samråd med projektets 
digitala samordnare och ska vara inplanerade i projekteringstidplanen. Granskningsnivå baseras 
på aktuellt skede samt del i projekteringsprocessen. 

https://beast.se/standarder/beast-document/
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2.3.1 3D-samgranskning 
Inför bokade mötestillfället har digitala samordnaren samlat in projektörernas modellfiler från 
samverkansyta, slagit samman dessa i en BIM-samordningsmodell och sedan gjort 
kollisionskontroll och manuell översyn på hela byggnaden eller delar enligt plan. 
Kollisionskontrollen utgör sedan punkter för samordning som behandlas på mötet och tilldelas 
ansvarig för att lösa ärendet. Digitala samordnaren ansvarar för att dokumentera mötet och 
sedan distribuera protokollet till projektmedlemmarna för att säkerställa möjlighet till 
uppföljning inför nästa samordningstillfälle.  

2.3.2 2D-samgranskning 
Vid leverans av handlingar för granskning i respektive projekteringsskede ska perioder avsättas 
där granskning genomförs digitalt i gemensamma underlag. Digitala samordnaren ansvarar för 
att sätta samman gemensamma underlaget för granskningsperioden. Projektgruppen får tillgång 
till underlaget och kan under granskningsperioden granska samt lämna synpunkter samordnat. 
Vid granskningsperiodens slut kallas projektgruppen till gemensamt möte där gransknings-
kommentarer och synpunkter behandlas, där eventuella åtgärder sedan inarbetas av 
projektörerna.  

2.3.3 Kvalitetssäkring befintliga underlag 
Inför projekteringsstart ansvarar projektledaren tillsammans med digitala samordnaren att 
inventera och säkerställa befintliga underlagens aktualitet i förhållande till dagens faktiska 
utförande. Vid utcheckning av underlag från ritningsarkivet ska bedömning av kvalité på de 
befintliga underlagen genomföras. Avvikelser från faktiska utförandet ska inte förekomma på 
grund av den kostnadsbild detta kan medföra under projektprocessen.  

2.4 Namnkonventioner 
Följande definierar namngivning av handlingar och rum. Ritningar och textdokument ska 
namnges enlig Bilaga 1 – Numrering handlingar.  

2.4.1 Namngivning modellfiler 
Pos. 1 2 3 4 5 6 7 8  9  10 11 12  13  14 15 16 

Kod K 0 0 0 0 0 0 0 - V - 570 - V - 0 0 0 
. 

Typ Etablissemang Objektnummer 
 

Disciplin  
Innehåll  

(Kod enligt BSAB,  
tre positioner) 

 
Redovisning 

(Plan, sektion, 
detalj etc.) 

 Plan Del 

Ex: K0000000-V-570-V-000 [Ventilation, luftbehandling, volymmodell, sammansatt modell] 
Ex: K0000000-K-200-P-020 [Konstruktion, sammansatta konstruktionsdelar, planmodell, plan 2] 

Typ: Typ av objekt (K-lokaler, G-anläggning, C-camper) 
Etablissemang: Etablissemangsnummer.  
Objektnummer: Byggnadsnummer eller annat objekt (4 siffror vid behov).  
Disciplin: Disciplinbeteckning enligt BSAB 
Innehåll: Redovisat innehåll med byggdelskod enligt BSAB.  
Redovisningssätt: Enligt BH90. Exempelvis planmodell (P), volymmodell (V).  
Plan: Enligt Handbok Märkning och skyltning (anges 00 om flera plan redovisas sammansatta). 
Del: Del av plan om tillämpligt 
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2.4.2 Rumsnumrering 
Numrering och namngivning av rum i enlighet med Handbok Märkning och skyltning. 

Pos. 1 2 3 

Kod 2 0 5 
. Plan-

nummer Löpnummer 

Ex: Rumsnummer 205   

Rumsnumrering utgår från plannummer samt löpnummer som utgår från entrén i byggnaden 
och följer sedan medsols genom planet.  

2.5 Leveranser och format  
Leveranser och format sker i enlighet med DigProj och överenskommet för det enskilda 
projektet. Som utgångspunkt utformas samtliga modeller, handlingar och leveranser i enlighet 
med BH90 samt följande format:  

 
FILFORMAT och LEVERANSER 

 

 
Leveranser 

Överenskommen 
metod gäller för 
publicering av 

information och 
underlag. 

 

 

IFC 2x3 
Gäller som 

standardformat vid 
utbyte av 

modellfiler i 
projekt.  

 
 

 

DWG 2018 
Ska levereras som 

2D-DWG och 
eventuellt 3D-DWG 
vid behov i projekt.   

 

 

PDF/E, PDF/A 
Ritningar och 
textdokument 

levereras generellt 
i PDF/E- respektive 

PDF/A-format. 
Text ska vara 

utformad sökbar.   

 

 

FI2xml 
 

FI2xml 
Levereras av 

arkitekt vid behov i 
relationsleverans.  

Definierade filformat ska kunna tillgodoses av samtliga projektörer där ursprungsformat 
ALLTID levereras vid publicering av modellfiler. Varje projektör modellerar och ansvarar 
enbart de objekt och produkter som ingår i omfattningen för det egna uppdraget. För att 

redovisning på handling ska bli korrekt ska underlag från övriga projektörer användas som 
externa referenser och där ansvarar varje projektör för att använda senast aktuella underlag. 

 
Inga objekt, linjer eller symboler får finnas i modellfiler eller handlingar om de inte är en del i 
den faktiska byggnadsutformningen eller behövs för att framställa korrekt redovisad 
handling. 

IFC 2x3 ska generellt spegla information som framgår på ritning och endast innehålla 
information som är relevant för ändamålet. Lokalt koordinatsystem ska användas, samt att 
alla ingående element ska vara tända, exempelvis teknisk isolering, ventiler etc. IFC 2x3 ska 
levereras med egenskaper och klasser enl. www.buildingsmart-tech.org om inget annat 
anges. IFC-filer framställda i Magicad levereras sammansatt för samtliga plan. 

 

file://aladdin/majo$/00DigProj%20huvuddok%20och%20mallar/Fr%C3%A5n%20Alexander/Huvuddokument/www.buildingsmart-tech.org%20
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DWG 2018 rensas på onödiga objekt och skräp i modell. Modell ska kunna levereras i 3D 
eller 2D efter behov i projektet där leverans sker i enlighet med Bygghandlingar 90 och 
lagerbenämning enligt: SS-ISO 13567, SB-11. Levereras med BYLAYER förinställt, 
koordinatinställning WORLD och externa referenser som OVERLAY. Nästlade block (block i 
flera nivåer) får inte förekomma.  

Styrfiler tillhörande MEP-modeller upprättade i MagiCad ska levereras tillsammans med 
modellfilerna i ursprungsformat. 

Ursprungsformat ska åtföljas samtliga modelleveranser där BIM-baserade objektmodeller 
ska paketeras och rensas på onödiga objekt. All information som redovisas i någon form av 
handling ska vara spårbar i modellen, länkar ska vara relativa, bindas eller tas bort om de ej 
tillför relevant information. 

Ritningar levereras i filformat PDF/E-1 och generellt i storleksformat A1 om ej annat är 
överenskommet i projekt. PDF-filer levereras med sökbar text för att möjliggöra 
effektiviserade granskningstillfällen med skapande av hyperlänkar samt på enkelt vis söka 
information. Ritningar ska överensstämma med modellfiler och genereras direkt från 
modell.  

Textdokument levereras alltid publicerat i filformat PDF/A-1 om ej annat är 
överenskommet i projekt. Ska vid begäran levereras även i ursprungsformat i redigerbart 
Microsoft Office-format.  

FI2XML för utrymmesobjekt ska kunna levereras från Arkitekt på begäran av FORTV. Detta 
meddelas i god tid inför slutleverans.   

2.5.1 Samverkansyta 
All distribution av dokument i projekt till exempel ritningar, modellfiler, mallar, 
analysresultat, visualiseringar med mera ska ske via i projektet överenskommen 
samverkansyta för leverans och delning av handlingar samt modellfiler. För varje projekt 
görs en säkerhetsbedömning varefter metod för projektkommunikation och fildelning 
beslutas. Handlingar som berör slutet bestånd och/eller innehåller 
säkerhetsskyddsklassificerad information hanteras enligt FORTV gällande rutiner för detta. 

2.5.2 Areor och rum 
För utrymmesobjekt gäller följande:  

Areor ska finnas representerade i A-modell och vara korrekt redovisade enligt SS 21054:2020, 
Area och volym för byggnader - Terminologi och mätning. Areor representeras som space i 
modell och definieras med kategorisering i enlighet med FORTV Mall-Exportlista utrymmen och 
areor.  Som grund ska alltid NTA, BTA samt BRA finnas korrekt representerade i A-modell.   

Areaobjekt i befintlig modell ska i första hand ändras och ej raderas då objektets GUID används 
som koppling i förvaltningssystem. 

Rum och dess information ska alltid vara kopplat till rumsobjekt (space) som finns definierade i 
arkitektens modell på anvisade rumsytor tillsammans med korrekt rumsbenämning med 
angiven rumsfunktion. Rumstaggar som anges på ritning ska alltid utgå från 
parameterinformation på det utplacerade rumsobjektet och får ej vara manuell text-tagg.  
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Rumsobjekt i befintlig modell ska i första hand ändras och ej raderas då objektets GUID används 
som koppling i förvaltningssystem.  

2.5.3 Ritram och namnruta 
Ritningsram och namnruta medföljer som mall från FORTV i DWG- samt RVT-format. Namnruta 
och ritningsram i DWG ska infogas som block på respektive layoutflik i separata 
ritningsdefinitioner. Ritningsdefinitioner upprättas med en fil per ritning. Flera layoutflikar i 
projektörens modellfil för publicering av ritningar får ej förekomma. I ”Bilaga 1: Beskrivning av 
namnruta” specificeras vilken information som ska fyllas i och hur den ska formateras. 

2.5.4 Mottagningskontroll leveranser 
I projekt där modellfiler och handlingar ligger till grund för skedesleverans, slutleverans, 
extrahering av information eller granskningsmöte ska mottagningskontroll tillämpas: 

 

MOTTAGNINGSKONTROLL 

 
Färdigställande  

Projektör färdigställer 
handlingar och modeller i 
enlighet med tidplan och 

leveranskrav. 

 

Intern kontroll 
BIM-ansvarig för disciplinen 
kontrollerar handlingarnas 
och modellernas struktur, 

innehåll och namngivning i 
enlighet med DigProj. 

Leverans 
Projektör publicerar 

handlingar och modellfiler 
enligt överenskommen metod 
och tidplan tillsammans med 

leveransverifikat. 

 

Mottagningskontroll 
Digitala Samordnaren 

kontrollerar projektleveranser 
mot kravställning för 

godkännande. Leveranser som ej 
uppfyller krav åtgärdas av 

projektör och publiceras på nytt 
för ny kontroll. 

Projektets digitala samordnare ansvarar övergripande för validering av leveranser från samtliga 
projektörer, där BIM-ansvarig för respektive disciplin kontrollerar egen leverans för att säkerställa 

uppfyllandet av gällande krav.  Mottagningskontroller som genomförs för skedesleverans eller 
slutavlämning ska åtföljas av ifyllt leveransverifikat som del i egenkontroll från projektörer. 
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2.6 Informationsstruktur   
Detta avsnitt syftar till att skapa enhetlig informationskvalitet med grundläggande datastruktur. 

2.6.1 Informationsnivå 
Följande avsnitt definierar miniminivå för attribut och egenskaper samt informationsstruktur:  

 
Litterering av parameterstyrda objekt ska ske på ett konsekvent sätt för att möjliggöra en 
effektiv kommunikation mellan projektörer och dess tillämpningsområden i projekt och 
förvaltning. Detta innebär att ett objekt ska benämnas efter dess typ och huvudegenskaper. 
Littera ska vara sammanhängande som identifikation i modellfiler, beskrivningar, 
uppställningshandlingar etc. Littera byggs upp enligt Bilaga Systembeteckningar samt 
Bilaga Komponentbeteckningar, Handbok Märkning och skyltning. Där beteckningar saknas 
skapas littera enligt normenlig littereringsstandard.  

Klassificering av objekt i modeller ska generellt ske på byggdelsnivå enligt byggdelstabell 
BSAB96. Däremot ska byggdelstyper som är representationer av samma byggdel vara 
möjliga att särskilja från varandra, både genom klassificering och identifikation enligt 
kapitel ovan. För tabeller hänvisas till Svensk Byggtjänst samt BH90 del 8, utgåva 2, 
kapitel 6.3. 

Koordinat- och höjdsystem för modelleveranser i projektet utgår från lokalt projektorigo 
som definieras och dokumenteras av projektets digitala samordnare. 
Koordinatuppsättningen utgår alltid från Sweref 99 för aktuell zon och höjdsystem utgår 
alltid från RH2000. Lokalt origo placeras så byggnader hamnar i positiva kvadranten med 
origo i nedre vänstra hörnet.   

I befintliga modellfiler ska lokalt origo vara intakt. Finns behov av att flytta eller omdefinieras 
så tas detta upp på diskussion med projektledare.  

  

GRUNDLÄGGANDE INFORMATIONSSTRUKTUR 

      

IFC-Standard 
Standard för utbytesformat är IFC 
2x3. Struktur, typer klassificering 

enligt öppen standard: 

https://www.buildingsmart.org/ 

Lokalt Projektorigo  
För projektet gäller lokalt origo  

i förhållande till Sweref 99 XX XX 
(lokal zonprojektion) samt 

höjdsystem RH 2000.  

Planstruktur och numrering 
Plannumrering oavsett 

byggnadstyp ska följa FORTV 
standard enligt Handbok 
Märkning och skyltning. 

Grundläggande Objektinfo 
Grundläggande parameterkrav för 

modellobjekt anges i Bilaga 4 
Informationskrav objektmodeller. 

Ytterligare informationskrav utöver miniminivå kan vid behov definieras i en projektspecifik BIM-manual. 
Plannumrering anges för tekniska numreringen av handlingar och modellfiler. 

0, 0, 0 
Källarplan 
Entréplan 
1tr 
2tr 4 

3 

2 
1 

y = 0m x = 0m 

z = 0m 

Motsvarar exempelvis: 
X = 141 700m 

Y = 6 587 700m 
Z = 0m 

Exempel Plan 

Våningsnamn kan variera och är beskrivande 
för planet. Numrering följer BH90 där 1 

anges för lägsta användbara plan och 0 för 
utrymmen under lägsta plan. 

<LITTERA> IV01 
Parameter Exempel 

<TYPNAMN> Innervägg 120mm 
<BSAB-KOD> 43.CB 

Information ska kopplas till 
modellobjekt för att klassificera och 

möjliggöra identifiering och sökbarhet. 

<PSET> 

<IFC Entity>  
<GUID> 0J39mtqD14… 

<IFC Type>  

0 

https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC2x3/FINAL/HTML/
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2.6.2 Måttenheter 
Måttenhet för samtliga handlingar anges i hela millimetrar (mm), med undantag för Mark, 
Landskap eller yttre VA som anges i meter (m).  
Exempelvis en vägg som är 1244,65mm avrundas till 1245mm.  

Vinklar avrundas till närmsta tiondels grad.  
Exempelvis ett innerhörn som har vinkeln 75,376 grader avrundas till 75,4 grader.   



 
Handbok DigProj, version 1.1, 2022  Sida 19 av 22 
  Informationsklass 1 
 

 

3 PROJEKTAVSLUT 
Följande avsnitt behandlar slutavlämning av fastighetsrelaterade data och dokumentation från 
projekt.  

3.1 Relationshandling 
Följande steg tillämpas i slutskedet av projekt inför slutavlämning. 

3.1.1 Övergripande process 
Följande process tillämpas inför slutavlämning relationshandling: 

 

Process slutavlämning 

 
Ändringar/avvikelser  
Entreprenör ansvarar för att 
enhetligt och kommunikativt 
sammanställa och distribuera 
ändringar och avvikelser från 
produktion i god tid före 
slutleverans i enlighet med 
gällande administrativa 
föreskrifter (AF). Underlaget 
distribueras till hela 
projektgruppen via 
överenskommen 
samverkansyta.  

Samordningsmöte RH 
Digitala samordnaren kallar 
berörda projektörer och 
projektledare till gemensamt 
möte för att planera och 
strukturera relations-
handlingsleveranser. Vid 
behov kan arkivansvarige 
kallas från FORTV för att 
säkerställa överlämnings-
processen och mottagande.  

Inarbetning ändringar 
1. Arkitekt inarbetar 
ändringar enligt underlag 
från entreprenör. A-modeller 
färdigställs i tid i enlighet med 
gällande AF och levereras till 
överenskommen 
samverkansyta som underlag 
till övriga projektörers 
handlingar.  

2. Samtliga projektörer 
arbetar in ändringar enligt 
underlag från entreprenör 
som färdigställs och 
publiceras enligt tidplan 
tillsammans med 
leveransverifikat.  

 

Mottagningskontroll 
Digitala Samordnaren validerar 
leveranser mot kravställning för 
godkännande. Leveranser som ej 
uppfyller krav åtgärdas av 
ansvarig projektör och levereras 
på nytt för kontroll.  

 

Datum för fastställande väljs i samråd med projektledaren. Det ska vara samma stämpeldatum för alla 
handlingar i ett skede. Tider enligt processbeskrivningen är generella och anpassas till det enskilda 

projektet för att överensstämma med projektets storlek, tidplan och leveransdatum.  

3.1.2 Avvikelser och ändringar i produktion 
Avvikelser och ändringar under byggskedet från projekterade underlag ska dokumenteras 
kontinuerligt av entreprenören genom hela produktionen. Inför dokumentationsskedet tillser 
huvudansvarig entreprenör att underlag och ändringar distribueras digitalt på samlat 
handlingsunderlag till projektörsgruppen i god tid inför slutavlämningen i enlighet med gällande 
tider enligt avtal.   
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3.1.3 Samordningsmöte Relationshandling 
Digitala samordnaren ansvarar för att kalla till samordningsmöte gällande 
dokumentationsskedet. På gemensamt samordningsmöte behandlas följande:  

• Fastställandedatum för relationshandling 
• Innehåll och krav på relationshandlingsleveranser 
• Tidplan för leveranser och slutavlämning 
• Sammanställda ändringar som ligger till grund för justering av underlag 
• Ansvar och kvalitetssäkring av slutavlämning samt leveransverifikat 

3.1.4 Ansvar 
Följande avser förtydliga respektive parts ansvar vid avlämning relationshandling:   

 
ANSVAR SLUTAVLÄMNING RELATIONSHANDLING 

 
 Respektive projektör ansvarar för att: 

• Avsätta resurser för säkerställande av relationshandlingsleverans 
• Samtliga handlingar och modellfiler uppfyller kraven i DigProj och dess bilagor 
• Samtliga handlingar har fullständigt ifyllda namnrutor 
• Ruta för ”Ansvarig” hos konsulten fylls i digitalt med den ansvariges namn, ingen namnteckning 
• Ruta för ”Fastställd” hos FORTV fylls i digitalt med projektledarens namn, ingen namnteckning 
• Relationshandlingar levereras till överenskommen samverkansyta och meddelas digitala samordnaren 

inom avtalad tid för leverans 
 

Digitala samordnaren ansvarar för att: 

• Sammanställa relationshandling från respektive konsult till ett enhetligt leveranspaket till FORTV 
• Kvalitetskontrollera slutleveranser och godkännande av leveransverifikat  
• Kalla till samordningsmöte för samordning av relationshandling 
• Förteckning över samtliga handlingar levereras 
• Sammanställa resultat från projektörers kvalitetskontroller 

 
Projektledaren ansvarar för att: 

• I sin helhet tillse att kvalitet och slutleverans utförs i enlighet med FORTV gällande krav och riktlinjer 
• Överlämning av slutleverans till FORTV sker enligt utsatt tid och gällande leveranssätt 

Projektledaren tillsammans med digitala samordnaren tillser att relationshandlingar samordnas, 
kvalitetssäkras och överlämnas till FORTV ritningsarkiv- och förvaltningsorganisation i enlighet med 

gällande krav i detta och övriga styrande dokument inom FORTV. 

3.1.5 Överlämning relationshandling 
Digitala samordnaren sammanställer samtliga godkända handlingar i enlighet med DigProj på 
överenskommet lagringsmedia och överlämnar till projektledaren. Projektledaren ansvarar för 
att slutavlämning av fastighetsdokumentationen i sin helhet levereras till FORTV i enlighet med 
gällande tidplan och krav enligt DigProj samt övriga handböcker.  
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3.2 Innehåll slutleverans 
Slutleveransen utformas generellt i enlighet med FORTV gällande handböcker samt BH90. 

3.2.1 Generella krav och riktlinjer 
Följande gäller generellt vid upprättande av relationshandlingar:  

 
GENERELLA KRAV VID SLUTLEVERANS 

• Samtliga texthandlingar levereras i pdf/A-1 samt ursprungsformat korrekt stämplade och ifyllda 
• Samtliga ritningar levereras i pdf/E-1, korrekt stämplade och ifyllda tillsammans med 

ritningsdefinitioner (om tillämpligt) i DWG 2018-format 
• Samtliga modellfiler levereras i ursprungsformat, sammansatt IFC 2x3 samt DWG 2018 
• Samtliga mallar för leveransverifikat, fil- och handlingsförteckning med mera ska vara korrekt ifyllda 

och ingå vid slutlig leverans av relationshandlingar 
• Förteckning av överlämnande handlingar/datafiler ska ifyllas och lämnas i samband med att det digitala 

materialet överlämnas till FORTV. Se exempel MALL Filförteckning 
• Slutliga handlingar till FORTV raderas texter om förhands respektive remissutgåvor 
• Slutliga handlingar ska ha fullständigt ifyllda namnrutor 
• Samordningsmodell uppdateras med gällande relationsmodeller och avlämnas som relationshandling 
• Digitala medier och elektroniska dokument (filer) åsätts prefix enligt FORTV styrande dokument – 

’Informationssäkerhet’, kapitel Hanteringsregler (punkt på BIM-startmöte) 
• Analoga leveranser sker enligt FORTV styrande dokument ’Hantera ritningar och fastighetsarkivet’,  

kapitel 2 (punkt på BIM-startmöte) 
Handlingar och tillhörande dokumentation enligt konsultens uppdrag ska överlämnas i enlighet med 

denna handbok samt handbok ProjLok. Samtliga handlingar ska vara stämplade med rätt 
handlingsstatus och gällande fastställandedatum. Publicering av relationshandling sker på 

överenskommet vis för kvalitetskontroll av digitala samordnaren och slutlig leverans av 
sammanställda projektdokumentationen.  Inga filer får levereras lösenordskyddade. 

 
Inför leverans av relationshandling ska samtliga modellfiler städas så att ingen 
överinformation finns, det vill säga objekt och attribut som inte är kvalitetssäkrade eller 
som är en direkt del av relationshandlingen ska tas bort. DWG-filer ska vara inställda på 
ZOOM EXTENTS och LAYER 0.  
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3.2.2 Mappstruktur vid slutleverans 
Vid slutavlämning till FORTV ska handlingar levereras med struktur enligt bilden nedan. Digitala 
samordnaren ansvarar för att upprätta strukturen och lämna över till projektledaren för 
komplettering av övrig dokumentation samt slutleverans. Vid tidpunkt för leverans får ingen 
information finnas i mappstrukturen som inte ingår i slutavlämningen. 

 

ÖPPET BESTÅND 
 

SÄKERHETSKLASSAT BESTÅND 

 
 

3.3 Validering 
För att säkerställa att handlingar som framställs i investeringsprojekt och vid slutavlämning 
uppfyller de krav och riktlinjer som ställs i DigProj och övriga FORTV handböcker måste 
underlaget kvalitetssäkras och valideras.  

3.3.1 Avvikelsekontroll produktion 
Avvikelser som förekommer i produktionen från projekterade underlag ska vara avstämda och 
kvalitetssäkrade för att säkerställa att fastighetsdokumentationen återspeglar verkligheten. 
FORTV kan komma att kontrollera avvikelser för det producerade resultatet både under 
byggskedet samt vid slutbesiktning för att kvalitetssäkra fastighetsdokumentationens aktualitet. 
Entreprenören ansvarar för att säkerställa kvalitetssäkrat underlag för relationshandlingar. 

3.3.2 Kvalitetssäkring relationshandling 
Relationshandling och tillhörande fastighetsdokumentation syftar till att beskriva och återspegla 
den faktiska byggnaden och dess innehåll. För att säkerställa att leveranser sker enligt gällande 
krav ansvarar digitala samordnaren tillsammans med projektledaren för att validera samtliga 
relationshandlingar före slutavlämning sker. Projektörer som inte uppfyller gällande krav tillser 
att detta åtgärdas i god tid och levereras på nytt för validering före slutavlämning.  



 
   
 Bilaga 1  Blad nr  1 (6) 
 Numrering av handlingar Informationsklass 1 
  

Bi
la

ga
 1

 N
um

re
rin

g 
av

 h
an

dl
in

ga
r 2

02
2-

03
-3

1 

1. Texthandlingar 
 
Texthandlingar numreras enligt följande matris: 
 
X0000 - 000 - 00Y - AAA - BBB 
           Löpnr enl tabell 1.1 
                     
                                                 Teknikfack enl tabell 1.1 (Gemensamt/projekteringsförutsättningar = 000) 
 
              Årtal för projektstart, 2 siffror (Y = löpbokstav A, B, C osv används vid behov) 
 
                          Byggnadsnummer eller annat objekt, 3 siffror (vid flera objekt = 000) 
 
             Etablissemang/objektnummer, 4 siffror (typhandling = 0010) 
 
   K = Lokaler / G = Anläggning / C = Camper 
 
 
 
 
Exempel kompletta handlingsnummer: 
K0021-003-21-000-950 
Halmstad Garnison, byggnad 3, år 2021, Projektgemensamt, Administrativa föreskrifter 
 
K0021-003-21-400-981 
Halmstad Garnison, byggnad 3, år 2021, Arkitekt, Handlingsförteckning 
 
K0021-003-21-500-951 
Halmstad Garnison, byggnad 3, år 2021, Rörsystem, Teknisk beskrivning förfrågnings-/bygghandling 
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Tabell 1.1 -BBB
Handling Projekt 

Gemen
Anlägg
n 

Konstr Ark * VVS, 
Kyla**

El, Tele Transp, 
 Hiss

SÖ Löpnr.

Administrati+A3:J30va föreskrifter 000 - - - - - - - 950
Arbetsmiljöplan 000 - - - - - - - 985
Armeringsspecifikation - - 200 - - - - - 963

Beskrivning 
(Förfrågnings-/Bygghandling)

- 100 - 400 500, 
550, 570

600, 
630, 
640

700, 
710

800 951-953

Beskrivning 
(Program-/Systemhandling)

- 100 - 400 500, 
550, 570

600, 
630, 
640

700, 
710

800 973-974

Beteckningsförklaringar för plintkort - - - - - 600, 
640

- - 979

Brandskyddsbeskrivning 000 - - - - - - - 967
Byggmiljö (Materialinventering) 000 - - - - - - - 986
Byggnadsprogram (med lokalprogram) - - - 400 - - - - 971
Dagvattenutredning 000 - - - - - - - 962

Driftinstruktioner 000 - - - - - - - 975

Driftkort - - - - - - - 800 993
Energi- och miljöbeskrivning 000 - - - - - - - 968

Formulär ti l l  á-prisl ista - 100 200 400 500, 570
600, 
630, 
640

700, 
710 800 956

FORTV Kontroll  och dokumentation 
(Handlingsförteckning)

000 - - - - - - - 998

Fuktsäkerhetsbeskrivning 000 - - - - - - - 969
Färgsättningsplan - - - 400 - - - - 958

Förteckning över plintkort / panelkort - - - - - 600, 
640

- - 980

Förteckning över reglerbara mängder - 100 200 400 500, 570 600 700, 
710

800 955

Geologisk-/ bergteknisk beskrivning - 100 - - - - - - 960

Handlingsförteckning - 100 200 400 500, 570
600, 
630, 
640

700, 
710 800 981-983

Kontrollplan - 100 200 - - - - - 964-966

Koordinatförteckning - 100 - 400 - - - - 957
Ljudbeskrivning 000 - - - - - - - 970
Miljöteknisk markundersökning 000 - - - - - - - 989
MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) 000 - - - - - - - 987

MUR (Markteknisk undersöknings-rapport) 000 - - - - - - - 988

Mängdförteckning - 100 - 400 - 600 - - 954
Objektspecifika mät- och ersättnings-
regler OMER för entreprenaden

- 100, 510 - 400 - 600 - - 959

Redovisning av fältarbeten - 100 - - - - - - 961

Riskanalys 000 100 200 400 500, 570 600, 
640

700, 
710

800 984

Samordnad kontroll  (kontrollprogram) 000 - - - - - - - 997
Skyddskontrollbok 000 - - - - - - - 976
Slutdokument 999

Tekniska redovisningar 
(rapport, beräkn. etc) 000 100 200 400 500, 570

600, 
630, 
640

700, 
710 800 990-992

Uppdragsbeskrivning projektering 000 - - - - - - - 996

Vakant
972
977-978 
994-995

*) Storkök AAA= 460 **) Brandsläckningssystem AAA= 540

X0000-000-00Y-AAA-BBB
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2. Ritningar 
 
Ritningar numreras enligt följande matris: 
 
X0000 - 000 - 00Y - AAa - B – CCDD 
       
                                                        Lägeskod CC = plan (2 siffror), DD = del (2 siffror),  

                 se exempel sid 6 / Löpnr för sektioner, scheman o d (4 siffror) 
                                                
                                                 Ritningskategori enl tabell 2.2 
                     
                                                  Ritningens innehåll enl tabell 2.1  
                                                a = 0 eller 1-9, se exempel nedan och sid 4 
 
              Årtal för projektstart, 2 siffror (Y = löpbokstav A, B, C osv, används vid behov) 
 
                          Byggnadsnummer eller annat objekt, 3 siffror (vid flera objekt = 000) 
 
             Etablissemang/objektnummer, 4 siffror (typhandling = 0010) 
 
   K = Lokaler / G = Anläggning / C = Camper 
 
 
 
Exempel kompletta ritningsnummer: 
K0021-003-21-400-1-0201 
Halmstad Garnison, byggnad 3, år 2021, Arkitekt, planritning, plan 2, del 1 
 
K0021-003-21-431-1-0201 
Halmstad Garnison, byggnad 3, år 2021, Arkitekt/undertak, planritning, plan 2, del 1 
 
K0021-003-21-631-1-1011 
Halmstad Garnison, byggnad 3, år 2021, Elkraftsystem/belysning, planritning, plan 10, del 11 
 
K0021-003-21-810-1-0211 
Halmstad Garnison, byggnad 3, år 2021, El för styr, planritning, plan 2, del 11 
 
K0021-003-21-550-8-0001 
Halmstad Garnison, byggnad 3, år 2021, Kylsystem, flödesschema, nr 1 
 
K0021-003-21-570-2-0002 
Halmstad Garnison, byggnad 3, år 2021, Luftbehandlingssystem, sektionsritning, nr 2 

K0021-003-21-110-1-0001 
Halmstad Garnison, byggnad 3, år 2021, Mark schakter, plan, nr 1 
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Tabell 2.1 – Kod AAa för ritningens innehåll  
Exempel kod -AAa = kod enligt tabell 
(a= 0 alternativt 1-9 vid behov för valfri precisering av ritningsinnehåll): 
 
-600= El-och telesystem, sammansatt redovisning 500= Rörsystem, sammansatt redovisning 
-640= Telesystem, generellt   520= Försörjningssystem, generellt 
-641= Telesystem, brandlarm  521= Tappvattensystem 
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Tabell 2.1 – Kod AAa för ritningens innehåll  
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Tabell 2.2 – Kod B för ritningskategori 
 

-0 Sammansatta ritningar 
-1 Planritningar 
-2 Sektioner 
-3 Fasadritningar, elevationer 
-4 Uppställningsritningar 
-5 Förteckningsritningar 
-6 Detaljritningar 
-7 Samordningsritningar 
-8 Scheman 

 
 
*Lägeskod CCDD – Indelning av våningsplan 
 

 
 
Exempel Lägeskod –CCDD: 
-0200 = Plan 2, helplan översikt, skala 1:200 
-0201 = Plan 2, del 1, skala 1:100 
-0211 = Plan 2, del 11, skala 1:50 
-1021 = Plan 10, del 21, skala 1:50 
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 Tag Prompt Exempel/kommentar 
1 RUBRIK Rubrik X0123 
2 RAD_1 Rad 1 Huvudbyggnad 2XX 
3 RAD_2 Rad 2 Plan 1, del 1  
4 RAD_3 Rad 3 Kanalisation 
5 RAD_4 Rad 4 Elsystem 
6 ETABL Etablissemang X0123 
7 OBJEK Objekt 2XX 
8 ÅRTAL År 22 
9 BSABNR BSAB-del 400 (enligt bilaga numrering handlingar)  
10 LÖPNR Löpnummer 0101 (Plan XX + del XX) 
11 REVBET Bet A, B, C osv. (används ej vid RH-status) 
12 DATUM Datum ÅÅMMDD (enl. ÖK med Projektledare) 
13 FASTSTÄLLD Fastställd Namn på FORTV Projektledare 
14 PROJNR Projekt nr FORTV Projektnummer 
15 SKALA Skala 1:100 
16 FORMAT Format A1 (alt. A3) 
17 KOPIA_NR Kopia nr Lämnas tom 
18 INFOKL Informationsklass Informationsklass anges 1-4 
19 UPP-NR Uppdragsnummer Konsultens interna uppdragsnummer 
20 R/KONST Ritad/Konstruerad Namn, ex: A. Johansson 
21 K_DATUM Konsult Datum ÅÅMMDD Datum för upprättande 
22 HANDLÄGGARE Handläggare Konsultens handläggare, ex: S. Andersson 
23 ANSVARIG Ansvarig Namn uppdragsansvarig konsult 

 

INFOKL 

 

FORMAT 

Systemhandling 
Förfrågningshandling 

ANSVARIG 
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Dagordning, BIM-startmöte 
 
1. Allmänt 

1.1. Projektgenomgång 
1.2. Genomgång av beställda handlingar: förhandsunderlag/utkast, system-, bygg-, 

relations och förvaltningshandlingar mm. 
1.3. Befintliga underlagens status 

2. Organisation 
2.1. Digital Samordnare 
2.2. BIM-ansvariga 

3. Administration (Genomgång av DigProj) 
3.1. Ritnings och filförteckning, namngivning av ritningar och filer 
3.2. Systemkrav CAD-program och versioner 
3.3. Systemkrav övriga dokument, program och version 
3.4. Uppdelning i modeller, ritningsdefinitionsfiler, layouter 
3.5. Skalor, plottning, filformat och arkivkrav 
3.6. Detaljeringsnivå, LOD 
3.7. FORTV mallar och bilagor 
3.8. Ritningsram, namnruta mm. 
3.9. Referenssystem, koordinater och höjdsystem 
3.10. Beteckning etablissemang, byggnad, plan, utrymmen och objekt 
3.11. Samgranskningsmöten och kvalitetssäkring 
3.12. Eventuella avsteg 

4. Kommunikation 
4.1. Gemensam fildistribution 
4.2. Leveransintervall 
4.3. Filförteckning 
4.4. Slutavlämning handlingar  
4.5. Katalogstruktur 

5. Säkerhet 
5.1. Informationssäkerhet (informationsklassificering, 

säkerhetsskyddsklassificering, rutiner) 
5.2. Backup 
5.3. Virusskydd 

 
Projektets digitala samordnare går tillsammans med projektörerna igenom ovan punkter och 
ansvarar för att protokollföra mötet samt distribuera protokollet till projektgruppen.  
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1. Informationskrav objektmodeller 
BIM-modeller levereras med definierade informationskrav och parametrar kopplat till objekten. 
Informationskrav anger lägstanivå som standard för respektive skede, men kan komma att 
justeras/kompletteras i projektspecifik BIM-manual som en konsekvens av projektets eventuella 
komplexitet eller specifika informationsbehov.   

Nedan figur anger informationskrav enligt tabeller på sida 2 fördelat på skede:  

 

  LOD 100                  LOD 200  LOD 300  

Programhandling
- Generellt
- Namn, klassificering 
- Beteckning/littera  objekt
- Utrymmen vid behov
- Driftkomponenter  vid behov

Systemhandling
- Generellt
- Namn, klassificering
- Beteckning/littera
- Funktionskrav
- Utrymmen
- Driftkomponenter

Bygghandling
- Samtliga parametrar 
levereras senast i 
bygghandlingsskedet
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Parameternamn avser standardnamngivning av parametrar i IFC-fil vid export till IFC-format.  
Parametrar mappas mot IFC-standard propertysets, exempelvis pset_spacecommon för areor och rum. 

2. Tabeller informationskrav

Generellt  
(alla projektörer) 

Utrymmen  
(A)

Byggkomponenter  
(A, K, M) 

Driftkomponenter  
(E, VVS, R, SP) 

Parameternamn Beskrivning Exempelvärde Definition 

SiteID Etablissemang K0031 Etablissemang enligt projektledare 

BuildingID Byggnad  001 Byggnadsnummer enligt projektledare 

StoreyName Plan 03 Plannumrering enligt Handbok DigProj 

GUID Global Unique ID K0jsa6d00a2r Automatiskt genererad kodsträng 

UUID Universal ID K0jsa6d00a2r13:53 Genereras vid behov för definierade komponenter 

Parameternamn Beskrivning Exempelvärde Definition

Name Namn Kontor Representativ namngivning av utrymme/area

Number Rumsummer 0105 Numrering av rum enligt Handbok DigProj

Category Areakategori LOA Kategorisering av areor enligt SS 21054:2020 

SpaceType Användningstyp V Ex: K=Kommunikation, D=Drift, V=Verksamhet 

BSABs BSAB Space (s) Personalrum BSAB96 utrymmen, Svensk tolkning av ISO12006-2 

Parameternamn Beskrivning Exempelvärde Definition

Name Objektsnamn Innervägg Bärande Representativ namngivning av utrymme/area 

BSABe BSAB Element (e) 27.B BSAB 96 byggdelar, svensk tolkning av ISO 12006-2  

CCid CoClass ID JJ50 Sammansatt kodsträng enligt CoClass klassificering 

Typename Typnamn IV01-200mm-REI60 Typnamn på byggdelar:  
Littera-Objektstyp-Objektspecifika egenskaper 

Reference Littera IVB01 Littera/Beteckning enligt Handbok Märkning och 
skyltning, Bilaga komponentbeteckningar 

FireRating Funktionskrav: 
Brandklass REI60 Brandegenskap som anger förmågan att uppfylla sin 

funktion 

AcousticRating Funktionskrav:  
Ljudklass 42dB Akustiskegenskap som anger förmågan att begränsa 

ljudspridning mellan rum 

SecurityRating Funktionskrav: 
Skyddsklass SK2 Säkerhetsskyddsklass enligt SSF (Inbrottsskydd) 

ThermTransmittance Funktionskrav: 
U-värde 0,9 Värmegenomgångskoefficient 

TotalRebarQuantity Armeringsmängd X kg/m3 Armeringsmängd i K-modell för bärande byggdelar 

Parameternamn Beskrivning Exempelvärde Definition

Name Objektsnamn Tilluftsdon tak Representativ namngivning av utrymme/area

BSABe BSAB Element (e) 57 BSAB 96 byggdelar, svensk tolkning av ISO 12006-2 

CCid CoClass ID JJ01 Sammansatt kodsträng enligt CoClass klassificering

Typename Typnamn TD01-D100mm Typnamn på komponenter:  
Littera-Objektstyp-Objektspecifika egenskaper 

Reference Littera TD01 Littera/Beteckning enligt Handbok Märkning och 
skyltning, Bilaga komponentbeteckningar 

SystemID Systembeteckning LB01 Systembeteckning enligt Handbok Märkning och 
Skyltning, bilaga Systembeteckningar 

SystemName Systemnamn Luftbehandling 01 Namn på systemtillhörighet 

SystemType Systemtyp Tilluft Typ av system 

SystemCode Undersystem T Undersystembeteckning 
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