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 Att: Linnea Lepistö 
BEAst 
 

  

Remissvar:  
BEAst Modelleringsteknik i tidiga skeden 
 

Innovationsföretagen tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter och 
lämnar härmed remissvar på ovan nämnda underlag. 

 

Inledande tankar:  

Projektet med BEAst ska resultera i en branschgemensam anvisning för 
beställare att luta sig mot som kravställning för bl.a. arkitekter. Vi bifaller detta 
initiativ på systemnivå och ställer oss positiva till ett införande av dess arbetssätt 
och struktur.  
 
I dagsläget är marknaden otydlig och det är svårt för alla inblandade parter att 
hitta standardiserade arbetssätt. Kravställningar kring denna fråga är i dagsläget 
ofta vaga och kommer sent. Därför kan detta dokument bidra till bättre kvalitet 
och mindre behov av omtag, utöver en ökad tydlighet. Vi uppmuntrar därför till 
initiativet att branschen börjar samlas kring ett gemensamt arbetssätt. Vi 
uppskattar även att det är en stor och bred grupp som ligger bakom initiativet.  
 
Den basala nivå som redovisningens nu ligger på är en bra start. Vi uppskattar 
också de enkla, men likväl viktiga, grundläggande projekteringsanvisningarna 
som finns så att programvaror kan nyttjas korrekt från första uppstart.  
 
Materialet ger förutsättningar att bygga vidare på med fler fördjupande kapitel 
och delar över tid.  
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Synpunkter och förbättringsförslag:  

 

- Vi ser generella utmaningar kring ansvarsfrågan bl.a. vad gäller innehållet 
i informationsmodeller, hur det kopplar till gällande standardavtal samt till 
konsultförsäkringen. Bl.a. för situationen när informationsmodeller ärvs av 
nya företag eller överförs till andra programvaror. Inte bara mellan olika 
skeden, utan även från konsulten till beställaren. Här krävs en översyn av 
avtalsregleringen.   
 

- I Sveriges saknas gemensamt tänk kring detaljeringsnivåer i olika faser 
och handlingar. Vi ser därför gärna mer information kring t.ex. Level of 
detail, och att detta med fördel även illustreras. En illustrerande grafisk 
förklaring för olika nivåer i olika skeden skulle vara bra att komplettera 
med för att nå ökad tydlighet.  

 
- I Danmark och England/RIBA finns idag bra checklistor och tabeller att ta 

inspiration från. Dessa länder har också en nationell standard för dem att 
referera till.  

 
- Vi ser en stor otydlighet kring begreppet Tidigt skede. Vad avses? Kan vi 

hitta en tydligare rubricering, t.ex. Modelleringsteknik av modell i 
Förfrågningsunderlag?  
 

- Vad avses med begreppet ”BIM-modell”? Är det ett filformat motsvarande 
ifc-format (eller likvärdigt) som egentligen avses?  

 
- Vi ser en utmaning kring föreslaget arbetssätt när ett projekt kräver 

samverkan med externa databaser t.ex. kring rumsbeskrivningar.  
 

- Vi önskar en koppling till SweRef, om möjligt.  
 

- Mängdavtagning görs ibland göras rakt ur modellen. När denna sedan 
exporteras till andra format tappas ibland kontrollen över informationen, 
vilket är en utmaning. T.ex. för en BIM-samordnare som inte sitter hos 
Arkitekten.  

 
- Uppbyggnad av familjer och underfamiljer (i Revit) är en grundläggande 

funktion och kan behöva ingå och beskrivas här. När formatet t.ex. 
överförs till Solibri kan fel uppstå. Arbetsgruppen för denna remiss saknar 
dock erfarenhet från liknande programvaror som t.ex. Tekla och 
ArchiCad. 
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- Ur konkurrens-, utvecklings- och upphandlingsperspektiv behöver 
materialet vara programvaruoberoende för att möjliggöra en bred 
användning.  

 
- Tydliggör gärna vad som gäller för och mellan olika discipliner gällande  

t.ex. A och K, s k skuggmodellering. En modell för en sådan uppdelning 
kan med fördel beröras i detta material. Skall A alltid skuggmodellera för 
K och om ja, på viken nivå? Är det istället något projektspecifikt så kan 
den förutsättningen också nämnas här.  

 
- Namnrutans utseende kan variera mellan olika projekt t ex kan regioner 

och kommuner ha egna former med ett unikt innehåll. Samma gäller för 
parameterfiler, vilket kan försvåra generella regler för detta.  

 
- Numrering av våningsplan är en generell utmaning. Borde eller behöver 

det beröras här?  
 

- Vi går mot molnbaserade projekt. Hur påverkar det?  
 

- När en ny version av Bygghandlingar 90 publiceras behöver underlaget 
formas om i linje med ny struktur.  

 

 

*Se också markerade kommenterar från Raul Valencia i det via BlueBeam 
inskickade materialet.  
 

 

Övriga kommentarer:  

Bildsättningen: Vi upplever bildsättningen alltför detaljerad vilket ger fel 
associationer till den enkla grund och intention som materialet i övrigt har.  
 
Introduktion till materialet: Utveckla gärna intro till en mer fyllig text t.ex. kring 
bakomliggande tankar, mål och syfte. Vad? Och Varför? Då blir det enklare för 
en bredare grupp att ta till sig innehållet.  
 

 

Hör av er till oss om ni har några frågor!  
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Tack för möjligheten att lämna synpunkter!  

 

 

INNOVATIONSFÖRETAGEN 

 

Jannice Johansson Steijner  
Arkitekt SAR/MSA  

Mobil: 070-9161732 
jannice.steijner@innovationsforetagen.se 

 

Innovationsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- och 
ingenjörsföretag. Vi samlar 750 företag med cirka 40.000 medarbetare i en 
bansch som skapar innovativ design för smarta samhällen. Innovationsföretagen 
ingår i Almega – Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för 
tjänsteföretag. Läs mer på www.innovationsforetagen.se 


