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1 Inledning 
 

1.1 Ingående delar i kravspecifikationen 

Kravspecifikationen består av detta dokument med tillhörande bilagor. Nedan finns en 
översikt över innehållet: 
 
Kapitel 1  Ägare till kravspecifikationen samt en beskrivning av bakgrunden till 
  Dokumentet, Syfte 
Kapitel 2  Tillämplighet och generella krav 
Kapitel 3  CAD-samordning 
Kapitel 4 CAD-krav som är gemensamma för ägarna till kravspecifikationen 
Kapitel 5  CAD- och leveranskrav som är specifika för den enskilda beställaren 
Kapitel 6 Lista över bilagor som är specifika för den enskilda beställaren 
 
Begreppsförklaringar finns i ”Bilaga 3 Begreppsförklaringar”. 
 

1.2 Ägare till kravspecifikationen 

Följande beställare står bakom kravspecifikationen:  
 

 AB Stora Tunabyggen    
 Region Gotland  
 Göteborgs stad Lokalsekretariatet 
 Landstinget Blekinge 
 Landstinget Dalarna Landstingsfastigheter  
 Regionfastigheter Halland 
 Landstinget Sörmland 
 Landstinget i Värmland 

Malmö stad Stadsfastigheter 
Micasa Fastigheter i Stockholm AB  
Norrporten  
Regionservice Skåne 
Specialfastigheter Sverige AB 
Stockholms Hamnar 
Volvo Group Real Estate (VGRE) 
Västfastigheter Västra Götalandsregion

 

1.3 Syfte med kravspecifikationen 

Kravspecifikationens syfte är att göra informationen som skapas under CAD-projekteringen 
användbar från tidiga idéer till byggande och förvaltning. Genom att använda system 
framtagna för FI2 möjliggörs ett obrutet och mer kostnadseffektivt informationsflöde. Därmed 
höjs kvaliteten i förvaltningsarbetet. 

 

1.3.1 Krav från myndigheter och fastighetsägare 
För att möta ökade krav från myndigheter och fastighetsägare krävs ett enhetligt och 
standardiserat sätt att skapa och lagra information.  

 

1.3.2 FI2 
FI2 är ”språket” som gör att olika system inom fastighetssektorn kan samverka. För att 
hantera grafik samverkar FI2 med den internationella standarden IFC.  
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1.4 Förtjänster med kravspecifikationen 

När kraven i kravspecifikationen följs ger det kostnads- och arbetsbesparing för projektör 
och Beställare. Exempel på förtjänster vid olika skeden: 
 

1.4.1 Projektering och produktion 
 enhetligt filformat underlättar kommunikationen och eliminerar behovet av konverteringar 

 konsekvent namngivning av filer och layouter samt standardiserat innehåll i namnrutor 
underlättar hantering av information 

 genom att använda objektmodeller kan kollisionskontroller och mängdning  
(innehållskontroller) genomföras i ett tidigt skede  

 projektörernas arbete underlättas av mallar tillhandahållna av Beställaren 

 

1.4.2 Leverans 
 enhetliga handlingar1 förenklar hantering och kontroll samt ger möjlighet till automatisk 

registrering i dokumenthanteringssystem 

 överföra information från objektmodellen till administrativa system 

 

1.4.3 Förvaltning 
 enhetligt filformat underlättar hantering och eliminerar behovet av konverteringar samt gör 

den skapade förvaltningsinformationen återanvändbar 

 föreskrivna objektformat gör det möjligt att få ut information från objekten i modellen  

 konsekvent namngivning av filer och layouter samt standardiserat innehåll i namnrutor 
underlättar hantering av information 

 

                                                 
 
 
 
 
 
1 Ordet ”handlingar” i texten syftar på CAD-filer samt övriga ritningsrelaterade digitala handlingar 
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1.5 Framtidsvision 

Visionen är det obrutna informationsflödet. Arbete med fastighetsinformation, oavsett om 
den skapas, används, utbyts med andra eller återanvänds, ingår i en kontinuerlig process. 
 
Projekterings- och entreprenadupphandling är även en informationsupphandling för 
förvaltning. Genom CAD-kravspecifikationen tar vi de första stegen i riktning mot en 
byggnadsinformationsmodell (BIM) för projektering, byggande och förvaltning. 
 
Informationen ska vara i enlighet med FI2. Detta innebär att det kommer att ställas krav på 
användning av ett standardiserat format så som IFC, istället för att Beställaren 
rekommenderar verktyg och arbetssätt. CAD-användare kan då välja ett kompatibelt system 
och ändå kommunicera CAD-filer med objektinformation. All förvaltningsinformation ska 
kunna överföras utan konverteringar och därmed direkt kunna användas i förvaltningen.  
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2  Tillämplighet och generella krav 
 

2.1 Tillämplighet 

Kravspecifikationen är ett regelverk som ska följas under hela uppdraget. Den ingår som en 
bilaga till kontraktshandlingen.  
 
Det bör påpekas att kravspecifikationen inte är en CAD-projekteringsmanual, utan 
förutsätter god kännedom om CAD-projektering.  
 
Avsteg från kravspecifikationen ska skriftligen godkännas av Beställarens CAD-ansvarige. 
 

2.2 Nivå på kraven som ställs 

Kravet på objektmodellen är att objekten skall levereras i ett gemensamt format som medger 
samgranskning exempelvis kollisionskontroll på installationssidan samt att överföringen 
utförs enligt FI2. Delar av informationen används redan idag i förvaltningsskedet. Övrig 
objektinformation kommer att användas på sikt eller kompletteras i nya uppdrag.  
 
Med nämnda krav kan vi påbörja uppbyggnaden av en komplett byggnadsinformations-
modell.  
 
Innehållskravet enligt FI2 och objektinformation i respektive uppdrag framgår av bilaga 1 
som beskriver Objektmodeller. 
 

2.3 Krav på arkivhållning  

Enligt ABK 96 § 7.8.  
 

2.4 Avtal om leverans av handlingar med nyttjanderätt 

 
Med ändring av ABK96 § 7 har Beställaren full äganderätt till samtliga handlingar, allt 
demonstrationsmaterial samt rättighet att använda de filer som framtagits i uppdraget. 
Vidare har Beställaren full nyttjanderätt för andra uppdrag beträffande framtagna principer, 
typlösningar, detaljlösningar etc.  
 
För originalhandlingar samt övriga använda handlingar framställda med hjälp av datorstöd 
ska äganderätten tillämpas såväl på utskrivna kopior som på skapade filer. 
 
Beställaren har ingen skyldighet att för framtida uppdrag anlita den som skapat i uppdraget 
använda handlingar som har sin följd av eller härstammar från uppdraget. 
 
Vid förändring av uppdragsresultatets handlingar bör alltid den ursprungliga konsulten 
namnges. 
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3 CAD-samordning 
 

Alla deltagare ska samordna sitt projekteringsarbete. Syftet är att effektivisera och 
säkerställa att uppdragets handlingar tas fram i enlighet med denna kravspecifikation.  

 
Hos Beställaren finns en CAD-ansvarig och i samråd med Beställaren ska en CAD-
samordnare för uppdraget utses, samt en CAD-ansvarig för varje disciplin. CAD-
samordnaren ansvarar för hela uppdragets handlingar.  
 

3.1 CAD-samordnare 

 
CAD-samordnare ska ha ingående förståelse i hur CAD-projektering och CAD-samordning i 
uppdrag fungerar, samt ha god insikt i Beställarens krav enligt kravspecifikationen. 
 
Alla frågor som rör CAD och kravspecifikationen ska tas upp med CAD-samordnaren, som i 
sin tur för en dialog med Beställarens CAD-ansvarige.  
 
CAD-samordnaren ska leda och samordna CAD-projekteringen med hänsyn till 
uppdragsspecifika behov i enlighet med kravspecifikationen. 

 

3.1.1 I uppdraget ska CAD-samordnaren 
 vara kvalitetsansvarig för att samtliga handlingar följer kravspecifikationen  

 kontrollera handlingar manuellt och med leveranskontrollanten enligt kravspecifikationen 

 i samråd med Beställaren kontrollera förekomsten av befintliga handlingar  

 tillsammans med Beställaren utreda förutsättningarna för att uppdatera befintliga 
handlingar till nuvarande krav 

 distribuera Beställarens mallar och övriga underlag till CAD-ansvariga 

 ansvara för att det upprättas erforderliga layouter. Hänsyn till befintlig ritningsindelning ska 
tas 

 kalla till och hålla i CAD-samordningsmöten samt upprätta och distribuera protokoll från 
dessa 

 i samråd med Beställarens CAD-ansvarige dokumentera avsteg från kravspecifikationen  

 

3.1.2 Vid slutleverans ska CAD-samordnaren 
 sammanställa resultat av kvalitetskontroller med dokumenterade avvikelser från samtliga 

CAD-ansvariga 

 leverera protokoll från CAD-samordningsmöten 

 ansvara för att förteckning över samtliga handlingar och filer levereras 

 ansvara för att samtliga handlingar och filer levereras samt meddela Beställaren  
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3.2 CAD-ansvarige hos projektörerna 

 
CAD-ansvarige ska ha ingående förståelse i hur CAD-projektering och CAD-samordning i 
uppdrag fungerar, samt ha god insikt i Beställarens krav enligt kravspecifikationen.  
 
CAD-ansvarige ska vara CAD-samordnarens kontaktperson inom sin disciplin samt delta i 
CAD-samordningsmöten. 
 

3.2.1 I uppdraget ska respektive CAD-ansvarige för sin disciplin ansvara för att 
 vara kvalitetsansvarig för att samtliga handlingar följer kravspecifikationen  

 handlingar upprättas enligt kravspecifikationen och att samtliga handlingar inom 
uppdraget stämmer överens med utlämnade mallar 

 kontrollera handlingar manuellt och med leveranskontrollanten enligt kravspecifikationen 

 nödvändig backup utförs 

 nödvändig kontroll mot datavirus genomförs 

 avtalade leveransintervall följs  

 närvara vid CAD-samordningsmöten 

 

3.2.2 Vid slutleverans ska respektive CAD-ansvarige för sin disciplin 
 kvalitetskontrollera samtliga handlingar och se till att kravspecifikationen har följts 

 leverera protokoll från Leveranskontrollanten 

 ansvara för att förteckning över samtliga handlingar och filer levereras 

 ansvara för att handlingarna och filerna levereras enligt uppdraget och meddela CAD-
samordnaren  

 

3.3 CAD-ansvarig hos Beställaren 

CAD-ansvarig hos Beställaren ansvarar för den slutgiltiga granskningen och godkänner 
handlingarna. Granskningar kan utföras genom stickprov under uppdraget.  
 

3.4 CAD-samordningsmöte nr. 1 

Vid uppdragsstart kallar CAD-samordnaren till CAD-samordningsmöte. Resterande CAD-
samordningsmöten hålls i den omfattning de behövs och sammankallas av CAD-
samordnaren. Se ”Bilaga 4 Mall för CAD-samordningsmöte”.  
 

  



9 
   
Projektbenämning  Sida 
CAD-Kravspecifikation med förvaltningsinformation.   9 (18) 
 
 
 
 

4 Gemensamma CAD-krav 
 

4.1 Allmänt 

CAD-filerna ska generellt utföras enligt senaste utgåvorna av Byggstandard 2005, 
Bygghandlingar 90 inklusive SB11, om inte annat redovisas i denna kravspecifikation. 
 

4.1.1 Krav på programvaror  
För att kunna hantera handlingar med förvaltningsinformation enligt kravspecifikationen 
krävs att man med de program som används skall kunna genomföra en samordnad 
objektorienterad CAD-projektering och att programmen stödjer areor enligt Svensk 
Standard. 
 
I uppdraget ansvarar deltagarna själva för att de (och ev. egen anlitad konsult) har giltiga 
licenser på alla programvaror som används. 
 
Byte av programversion får inte förekomma under pågående uppdrag. Observera att detta 
även omfattar leverans av relationshandlingar. 
 
För specifika system- och programvarukrav, se bilaga 1 som beskriver detta. 
 

4.1.2 Webbkurs 
Som ett komplement till kravspecifikation finns en webbkurs som förtydligar och ger 
vägledning. Adress till webbkursen tillhandahålls av Beställaren. 
 
Till webbkursen finns även en examination som innefattar de generella delarna i 
kravspecifikationen.  
 

4.1.3 Användning av programvaran Leveranskontrollanten 
Leveranskontrollanten är ett program som ska användas som ett kontrollverktyg vid CAD-
projektering och leveranser av CAD-filer. Detta verktyg går igenom CAD-filerna och 
kontrollerar att utvalda delar av kraven i kravspecifikationen efterföljts. Programmet 
tillhandahålls kostnadsfritt av Beställaren. 
 

4.2 Kommunikation i uppdraget 

Man ska i uppdraget undvika konverteringar mellan program och programvaruversioner. Se 
bilaga 1 för detaljer. 
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4.3 Objektorienterad projektering 

All CAD-projektering ska ske objektorienterat i en objektmodell. Detaljeringsnivå för objekten 
ska anpassas enligt bilaga 1 som beskriver Objektmodeller. 
 
Genom att skapa CAD-modeller med hjälp av objektteknologi kan olika typer av information 
knytas till objekten. Objektinformationen kan sedan exporteras från CAD-modellen och 
importeras in i Beställarens förvaltningssystem. Export och import sker i enlighet med det 
XML-format som definierats inom FI2.  

 

4.4 Externt refererade filer 

Externa referenser ska definieras med relativ sökväg i overlay-läge. Det får inte förekomma 
externa referenser i layouterna.  
 

4.5 Ritningsformat 

Ritningsformatet som godkänns inom uppdraget är A1.  
 

4.6 Ritningsram och namnruta 

Ritningsram och namnruta medföljer i mall från Beställaren.  
 
Namnruta och ritningsram ska infogas på respektive layoutflik. Namnrutan ska sättas in som 
ett block på ritningen. I bilaga 8 som beskriver namnrutan specificeras vilken information 
som ska fyllas i och hur den ska formateras. Namnrutan får inte förändras då dess metadata 
extraheras och används i Beställarens dokumenthanteringssystem.  
Se även bilaga 1 som beskriver orienteringsfigur/situationsplan, norrpil, förenklad 
sektionsfigur. 
 

4.7 Insättningspunkt och plushöjder 

Insättningspunkten och plushöjder tillhandahålls av Beställaren. Insättningspunkten får inte 
ändras under uppdraget. Det höjdsystem och koordinatsystem som används ska redovisas 
på ritningen. 
 

4.8 Typsnitt och linjetyper 

Typsnitt, linjetyper och andra definitioner ska vara de som ingår i Beställarens mallar. Inga 
egna typsnitt eller linjetyper får användas.  
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4.9 Utrymmen och areor 

4.9.1 Riktlinjer för areamätning 
Areamätning i objektmodellen ska ske enligt SS 02 10 53 med verktyg som finns i CAD-
programmet. Objektmodellen ska hålla sådan kvalitet att areamätning kan utföras. 
Utrymmesinformationen ska kunna exporteras i XML-format enligt FI2. 
 
Global lägesinformation ska anges i objektmodellen. 
 
Areor som ska redovisas är BTA, BRA och NTA. BRA uppdelas i LOA och ÖVA eller i BOA 
och BIA. 
 

4.9.2 Regler för radering av objekt med hänsyn till areamätningar 
Utrymmesobjekt i modellen ska i första hand ändras (inte raderas och ritas på nytt) då varje 
utrymme får ett unikt ID (s.k. GUID) i objektmodellen. Detta ID används sedan i Beställarens 
fastighetssystem för att identifiera utrymmet i fastighetsdatabasen.  
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5 Beställarens CAD-krav samt leveranskrav 
 

5.1 Modellfiler och ritningsdefinitionsfiler 

5.1.1 Ritningar 
Modellorienterad projektering skall användas. En modellfil per disciplin skall upprättas per 
våningsplan, en för sektioner, en för fasader osv. Respektive modell skall även innehålla 
förklaringstext, modulnät, konnektionslinjer mm.  
 
För ritningsdefinitionsfiler skall principen en ritning = en fil gälla.  
Alternativt används layouter i modellfilen, där layouterna representerar ritningarna.  
Val av metod fastställs vid uppdragsstart.  
 
Ritningsdefinitionsfiler/layouter upprättas för plottning i skala 1:1. Ritning och textning får ej 
ske i ritningsdefinitionsfilen/layouten, med undantag av namnrutetext och sökvägar.  
 
Projektör A svarar för upprättande av ritningsdefinitionsfiler/layouter i samråd med CAD-
samordnaren.  
 
I ritningsmarginalen skall anges filnamn med sökväg samt, för ritningsdefinitionsfiler, vilka 
modellfiler mm som är kopplade till aktuell fil. Se bilaga 1 som beskriver 
dokumentutformningen.  
 
 

5.2 Fil- och ritningsnumrering 

Namn på lager, block och filer skall inledas med projektörsbeteckningen. 
 

5.2.1 Filnamn 
Modellfiler namnges enligt nedan: 

 
Filnamn skall inledas med fastighetsnummer och byggnadsnummer (se exempel). 
Exempel:  
300421A30P1100.dwg för en modell.  
300421A030-001.dwg för en layout eller ritningsdefinitionsfil. 
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Filnamn för övriga ritningsfiler, ritningsdefinitionsfiler och scannade ritningar skall vara så 
lika ritningsnumret som möjligt. Genomgång av namngivning vid första CAD-
samordningsmöte. 

 

5.2.2 Ritningsnumrering 
Ritningsnummer ska samordnas med Regionfastigheters arkiv. 

 
 

1. Projektörskod 
    Enligt avsnitt ”5.9.2 Teknikområdesindelning” 
 
3. Produktkod BSAB Produkttabell 2 
00 Sammansatt 
10 Sammansatta markbyggdelar 
11 Underbyggnad 
14 Byggda delar 
16 Överbyggnader 
18 Markkompletteringar 
19 Övriga markbyggdelar 
 
30 Sammansatta husbyggdelar 
32 Husunderbyggnad 
33 Husstomme 
34 Yttertak; klimatskiljande delar och kompletteringar 
35 Ytterväggar; klimatskiljande delar och kompletteringar 
36 Rumsbildning; stomkompletterande delar 
37 Invändiga ytskikt och rumskompletteringar 
39 Övriga husbyggdelar 
 
4. Löpnummer 
    Löpnummer, ledig serie anvisas av Regionfastigheter. 
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5.3 Lagerhantering 

Lagerstruktur och lagernamn ska vara enligt Beställarens mall.  
Lager 0 skall vara aktivt vid leverans. 
 
Eventuella tillkommande lager ska godkännas av Beställaren, samt dokumenteras. 
 

5.4 Skraffering 

Skraffering skall utföras med hjälp av linjer; ej med solider eller punkter. Om man använder 
solider eller punkter för skraffering blir de utskrivna rasterfilerna för stora. 
 

5.5 Utskrifter/Plottning 

5.5.1 Plotterinställningar 
Plotterinställningar skall vara enligt Beställarens anvisningar och ctb-fil. 

5.5.2 Samplottning 
Om inte annat avtalas skall CAD-samordnaren svara för samplottning. Övriga projektörer 
distribuerar erforderliga filer till CAD-samordnaren. Rutiner för samplottning dokumenteras i 
det protokollet för CAD-samordningsmöte (se Bilaga 4). 
 

5.6 Litterering av fastighet, byggnad, plan och rum 

 
Regelverk för litterering tillhandahålls av Beställaren vid första CAD-samordningsmöte. 

 

5.7 Mallar 

Beställaren tillhandahåller mallar för ritningsprojektering som skall användas.  
 
Lista över mallar: 
 
 Mallfil (.dwt) inklusive namnruta, ritningsram, orienteringsfigur, norrpil, skalstock, 

utrymmesdefinitioner (litterering, benämningar), etc. 
 

 Toolpaletter (.atc) med objekt från Beställaren (innehållande FI2 areor) 
 

 Mallar för Word och Excel (.dot, .xlt):  
o Mall för CD/DVD layout 
o Mall för Arkivblankett A971022 
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5.8 Leverans av handlingar 

5.8.1 Filformat 
Ritningar ska levereras som plotfiler (PDF) till servicebyrå anvisad av Beställaren, för 
plottning och distribution. Det beslutas om användning av eventuella övriga filformat, 
exempelvis DWF, vid uppdragsstart.  

5.8.2 Katalogstruktur 
Katalogstruktur som används under projekteringen samordnas vid första CAD-
samordningsmöte. Varje projektör skall upprätta en textfil som visar den katalogstruktur som 
använts under uppdraget. Filen skall visa samtliga filer och kataloger som uppdraget 
omfattar/berör. Katalogstruktur för relationshandlingar skall struktureras enligt bilaga 1. 
Eventuella avsteg och kompletteringar skall preciseras vid CAD-samordningsmöten. 

5.8.3 Godkännande av handlingar 
Godkännande av färdiga handlingar görs genom påskrift av ritningsförteckning. 
 

5.8.4 Relationshandlingar 
Färdiga relationshandlingar levereras till Beställaren enligt följande; två omgångar CD 
alternativt DVD samt två omgångar handlingar i full respektive halvskala pappersformat (en 
omgång för arkivering samt en för verksamheten).  
 
CAD-samordnare ombesörjer att uppdragsgemensam CD/DVD med samtliga fackområden 
upprättas. Leverans åtföljs av ifylld arkivblankett (A971022) enligt bilaga 1, kopia ställs till 
projektledare.  
 
CD/DVD skall märkas med uppdragets namn, byggnadsnummer och dateras. Se bilaga 1.  
Katalogstrukturen på CD/VD skall vara enligt bilaga 1.  
 
Varje CD/DVD skall innehålla följande filer i det projektgemensamma biblioteket (P): 
1.  Gällande Kravspecifikation med bilagor (PDF) 
2.  Det uppdragsspecifika protokollet för CAD-samordningsmöte (Word) 
3.  Programhandling (Word) 
 
I varje projektörs textdokumentbibliotek skall följande filer finnas: 
4.  Katalogstruktur (enligt avsnitt ”5.8.2 Katalogstruktur”) (PDF) 
5.  Ritningsförteckning (Word) 
6.  Filförteckning med filnamn och innehåll för respektive modell och 

ritningsdefinitionsfil/layouter (Word) 
7.  Beskrivningar (Word) 
 
Följande ritningar skall levereras: 
8.  Samtliga ritningar; eventuella handritade ritningar över befintligt utseende scannas och 

vektoriseras 
9.   Orienteringsritning (enligt bilaga 1) 
 
Ritningsfiler (8-9) skall förutom AutoCAD DWG-format även levereras i rasterformat CAL 
(Cals med CCITT GP4 komprimering, 400 dpi och rättvända – för visning på skärm) samt 
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PDF.  Användning av eventuella övriga filformat, exempelvis DWF, beslutas det om i 
respektive uppdrag.  
 
För A-planer upprättas även separata nollplaner (1:100), visande fast inredning och 
sanitetsporslin, i rasterformat CAL.  
 
Filnamn skall vara de samma som under projekteringen. 
 
Utformning på relationshandlingar 
Revideringsmarkeringar och notation tas bort.  
Handling märks ”RELATIONSHANDLING” med datum enligt Beställarens anvisningar.  

5.9 Övrigt 

5.9.1 Kvalitetssäkring 
För varje enskilt uppdrag skall konsultgruppen deltaga vid uppdragets CAD-
samordningsmöten och det ska upprättas protokoll vid detta/dessa möten, och dokumentet 
ska innehålla all uppdragsspecifik information.  
 
CAD-samordnaren upprättar dokumentet och har ansvar för att dokumentet tillämpas och 
ajourhålles. Protokollet skall godkännas av Beställaren.  
 
Protokollet för CAD-samordningsmötet skall minst innehålla de punkter som anges i bilaga 4. 
Dokumentet upprättas för hela byggnaden och skall följa med vid ombyggnader under 
byggnadens livstid. Dokumentet skall innehålla revideringshistorik med avseende på 
programversioner, vilka handlingar som upprättas/berörts mm.  
 

5.9.2 Teknikområdesindelning 
Följande projektörsbeteckningar skall användas i uppdragen, jfr Bygghandling 90 del 8. 
A  Arkitekt 
B  Brandkonsult 
C  Beskrivare / Projektadministratör 
E  El-projektör 
G  Geotekniker 
I  Inredningskonsult 
K  Byggnadskonstruktör 
L  Landskapsarkitekt 
M  Mark-projektör 
P  Projekt och entreprenadgemensamt 
R  VA-projektör 
S  Styr och övervakning 
V  VVS-projektör alternativt V-projektör 
W  VS-projektör, när både V och VS finns 
T  Tillgänglighetskonsult 
Ak  Akustiker 
Mi  Miljökonsult 
 
De projektörsbeteckningar som används i respektive uppdrag skall förtecknas vid första 
CAD-samordningsmöte. 
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5.9.3 Dokumentutformning, textdokument 

Samtliga dokument skall på varje sida, utöver projektbenämning vara försedda med 
utgivarbeteckning, d.v.s. företag, projektnummer/uppdragsnummer, dokumentnamn, datum 
och status. För spårbarhet skall dokument förses med filnamn och sökväg. Varje blad skall 
vara märkt med sidnummer samt totala antalet sidor. Utskrifter från databaser skall vara 
försedda med motsvarande beteckning. 
 

5.9.4 Ändringar 
Vid omritning eller komplettering av arkiverad ritning skall ursprunglig namnruta finnas kvar.  
 
Ändringar redovisas enligt Regionfastigheters standard: 
 
Bygghandling 
Ändring av bygghandling under entreprenadtiden noteras i kontrollrapport för att vid 
uppdragets färdigställande införas på relationshandling. Alternativt kan vid större uppdrag 
ändringar samlas till ändrings-PM vid bestämda brytpunkter varvid ändrade handlingar 
skickas ut tillsammans med ändrings-PM. I ritnings ändringstabell anges då aktuellt 
ändrings-PM samt datum för detta. Tilläggsbeteckning skall användas.  
 
Relationshandling 
Efter uppdragets färdigställande upprättas relationshandling där ändringar upptagna i 
kontrollrapporter införs. I ritnings ändringstabell anges RELATIONSHANDLING samt datum. 
Ändring på befintlig, tidigare arkiverad, handling skall betecknas med 
RELATIONSHANDLING samt datum och uppdragsnummer i ritnings ändringstabell.  
 
Tilläggsbeteckning skall användas. Modellfiler förses med text på ett ställe som anger datum 
för senaste ändring samt status. Det skall framgå på handlingar vad som är ändrat sedan 
den senaste distributionen. Se även Bygghandling 90 del 8 beträffande principer för 
modellprojektering. 
 

5.9.5 Informationsutbyte 
Kvalitetsviktiga dokument, exempelvis avtal, får inte enbart sändas med e-post. 
 
Om mottagaren finner att data uppenbart inte är riktiga, t.ex. inte överensstämmer med 
papperskopior, är det dennes skyldighet att påpeka felaktigheterna. 
 

5.9.6 Referenser 
 Program för teknisk standard 
 Bygghandlingar 90, del 8 Redovisning med CAD 
 Regionfastigheters arkivhandling 
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6 Företagsspecifika bilagor 
 
Bilaga 1:  Systemkrav, objektmodeller och anvisningar (pdf) 
Bilaga 2: utgått 
Bilaga 3:  Begreppsförklaringar (pdf) 
Bilaga 4:  Mall för protokoll från CAD-samordningsmöte (doc) 
Bilaga 5: utgått 
Bilaga 6: DVD_omslag_mall (doc) 
Bilaga 7: RH Arkivblankett_mall (xls) 
Bilaga 8: Halland_namnruta_forklaring (pdf) 


